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Ö N S Ö Z

Türkiyenin Dirlik Ve Düzenlik Tarihi üzerinde yirmi yıldanberi yaptı
ğımız çalışmalardan elde ettiğimiz bilgileri kitap veya makaleler halinde or
taya koymaktayız.

Bu kitapta verdiğimiz bilgiler ise, sözünü ettiğimiz alanın en önemli 
konularından birisi olan “ Celâli lsyanları” nı aydınlatmaktadır. Gün ışığına 
çıkardığımız bu türdeki olayların incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, 
“ Celâli Mücadelesi”  deyimi üe daha iyi ifade olunan “ Anadolu İsyanları”
o kadar karışık ve yığınlarla olayı içine alan bir tarih yaşantısıdır ki, onu tek 
bir araştırıcının tarih sayfalarına yeter erişkinlikte geçirmesi çok güçtür. 
Bununla beraber, bizden önce, aynı konuyu araştırmış olanlara bakaraktan, 
sorun esas hatları ile meydana çıkarılmıştır denebilir.

Fakat, şu da doğrudur ki, “ Anadolu İsyanları”  deyiminin ifade ettiği 
büyük tarih oluntusu, XVII. XVIII. ve hattâ X IX . yüzyılların bu türdeki 
olaylarını da içine alı*. Bu kitapta ancak 1550-1603 süresi incelenmiş olduğuna 
göre, Türkiyenin içtarihi demek olan “ Dirlik ve Düzenlik Târihi” nin hiç 
olmazsa ana hatları ile yazılmış olması için, bu tarihten sonraki zamanların 
olayları da aynı metot ile incelenmek gerekir ki, bir defa bu yola girilmiş ol
duğundan her halde bir zaman sonra bunlar yapdıp bitirilmiş olacak.

Sözümüzü bitirirken şunu kaydetmek isterim, kitabın; basılması esnasın
da düzeltme ile uğraşmağa yeteri kadar zaman ayıramadım. Bu durumda bu 
işi üzerine alan Asistammız Yücel Özkaya’mn düzeltmedeki yorucu gayret
leri ve Üniversite Basımevi Müdür Yardımcısı Osman Attüâ’mn dikkatleri, 
basım işindeki hatâları azaltmış bulunuyor. Bunun için Özkaya’ya ve O. 
Attilâ’ya teşekkürlerimi belirtmeliyim.

M. A k d a ğ
Ankara. 1963
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C E L A L Î  İ S Y A N L A R I

( 1550 - 1603 )

GİRİŞ

I

KONU VE KAYNAKLAR

1 —  Meselenin esası

Osmanh tarihinde ' ‘Celâlî isyanları,, diye şöhret alan uzun bir hâdiseler 
serisi vardır ki, son zamanlara kadar ciddî olarak tetkik olunmuş değildi. 
XVII. asırdan evvelki vekayinameler imparatorluk dahilinde, herhangi bir 
bölgedeki müslünıan reaya arasında görülen ayaklanmaya mahiyet farkı 
gözetmeksizin Celâli adını vermekte idiler. Fakat, 1595 te tahta geçen III. 
Mehmet devrinden itibaren bu tabir hususî bir mâna almaya başlamıştır. 
1598 de Karayazıcı’mn ortaya çıkmasiyle artık Anadolu’da görülen muayyen 
karekterdeki isyanlara “ Celâli isyanı,, adım vermek âdet olmuştur. XVI. 
asrın ortalarından evvel Şeyh Celâl, Baba Zinnun, Kalender gibi tarikat ehli 
oldukları sandan bazı şahısların çıkarmış oldukları isyanlara artık bu ad pek 
kullanılnuyor. Bunun sebebi de, Karayazıcı’mn temsil ettiği hadiseler serisi 
ile bu adı geçen kimselerin çıkardıkları hâdiseler arasında ne mahiyet ve ne de 
oluş şekli itibariyle bir benzerlik olmayışıdır. Eğer vekayinameler bizi yanılt
mıyorsa , Şeyh Celâller ve Baba Zinnunlar şiî mezhepli halkı ayaklandırmışler 
ve devletin sosyal müesseselerine cephe almışlardı. Hâdise, Osmanh siyasî 
kadroso haricinde ve bu kadroya karşı cerayan ediyordu. Kısaca, âsilerin mu
vaffakiyeti devlet müesseselerinin ve hanedamn yıkılmasını intaç edecekti. 
Halbuki, Kanunî devrinin sonlarından beri doğmaya ve fasıla ile değil de 
daimî surette gelişmeye başlıyan ikinci nevi isyanlar, yani asıl “ Celâlî İsyam,, 
adı verilen hâdiseler serisi devletin bütün müesseselerini ve siyasî ka'drösunu 
yıkmak değil, birtakım zaruretler karşısında yeni bir geUşmiye sürüklemek 
çabasında idi. Çünkü, bu mücadeleye iştirak eden insanlar birbirlerinden ne 
mezhep, ne de ayrı bir devlet görüşü ile ayrılmış değillerdi. Köyde , kasabada, 
şehirde ve devlet merkezinde yaşayan resmî veya hususî bütün şahıslar bir 
nevi partizanlık zihniyetinin tesiri altında idiler. Çıkarlarına göre, bazen Celâlî



adını taşıyan zümreye katılıyorlar, yahut onların lehinde bulunuyorlar, bazan 
da, hükümete sadakat gösteriyorlardı. Esasen vâkaların tedkiki ile, ‘̂ ‘Celâli,, 
denen kimselerin kimler olduğu tesbit olununca, bu husus daha iyi anlaşılacak
tır. Celâlîliğin devlete düşman belirli bir fikir zümresini temsil etmesi bahis 
konusu değildir. En büyüklerinden en küçüklerine kadar, bütün şahıslar dâima 
taraf değiştiriyorlardı. Bugün Celâli olan, yarın resmî hüviyetine avdet ederek, 
dünkü arkadaşlarına düşman kesilmekteydi. Aksini yapanlar da çoktu, idarenin 
temelini teşkil eden ümera ve lîadılardan pekçoklarına, Celâli veya hükümete 
sadık bir resmî şahsiyet olup olmadıkları hakkında bir sıfat vermenin çok 
zaman kolay olmadığını göreceğiz.

Görülüyor ki, her iki mesele de, bu şekilde, hakikî mahiyetleriyle düşünül
düğü zaman, tarikat ayaklanmaları “ isyan,, mefhumuna uygun düşüyor. 
Fakat, Celâlî hareketlerini aynı mânâ ile adlandırmak mümkün değildir. Onun 
için, bizim mevzuumuz olan bu ikinci meseleye, yani meşhur adı ile ‘ Telâlî 
isyanlarına,, Celâlî mücadelesi demek, herhalde bu hâdiseyi daha iyi ifade 
edecektir. Ancak bu suretledir ki, mücadeleye fiilen karışan insanların bir gün 
Celâlî ertesi gün hükümet hizmetinde bir memur veya itaatli bir reaya oluver- 
melerinin sebebi kolay anlaşılabilir.

Şimdi tedkik mevzumuzun hududunu ve esasını tesbit edelim:

Bilindiği gibi, son zamanlara kadar Celâlî isyanlarının Karayazıcı denen 
meşhur bir şefin ayaklanması ile başladığı sanılmakta idi. Bazı vekayinamaler, 
biraz daha geri giderek, 1596 (1004) yılım Celâlî ayaklanmasının başı olarak 
alıyorlardı. Nihayet, biz 1943 de bu meseleyi tedkik konusu olarak ele aldığı
mızda, bunun, tarihî hakikati tam ifade etmediği meydana çıktı. 1596 vel598 
yılları, Celâlî isyanları için, bir başlangıç değil, çok gerilerden gelen hâdiseler 
için birer merhale teşkil ediyorlardı. Bu hal karşısında, biz Celâlî isyaıÜarının 
ne zaman başladığını ve 1596 tarihine kadar geçirdiği inkişaf saf balarını tedkik 
etmek üzere, meseleyi 1550 sıralarına kadar götürdük. Böylece, Celâlî isyanla
rının, fiilî vakalar olarak, bu tarihte başladığını ve gittikçe gelişme ile 1596 da 
kesin bir safhaya girdiğini izah büyük bir önem aldı. Hakikaten, zamanında halk 
tarafından “ Celâlî Fetreti,, ' adım alan bu 1596 dan sonraki hâdiseler Ana
dolu’nun sosyal ve ekonomik hayatında yepyeni bir devir açmıştır, denebilir. 
Hükümet adamı, köylü ve şehirli, bütün insanların iştirak ettikleri Celâlî Fet
reti, 1610 yıhna kadar tam onbeş sene sürdü. Bu çetin süredeki büyük tarihî 
hâdiselerde, biri 1596 dan 1603 yılına, diğeri 1604 yılından 1610 yılma kadar 
olmak üzere, iki safhaya ayrıhyor. Fetret devrinin Celâlî vakaları, sekbanların 
köyleri talan ederek hemen hemen, bütün çiftçi halkı da sekban haline geçir
meleri şeklinde bir faaliyet olarak vasıflandırılabilir. Sekbanlar köy iktisa
diyatını mahv ile büyük bir halk kitlesini de yerlerinden oynattıktan sonra,

2  CELÂLÎ İSY A ^ 'LA ^I

1 Bu olayların geniş bir eleştirmesini yapmak üzere çıkardığımız şu etüdümüze bakınız: 
D.T.C.F.D. X V I, Sa: 1-2, S. 53-107.



kasabalara ve şehirlere saldırmaya başlamışlardır ki, meselenin bu safhası da 
Karayazıcı’nın biraderiDeli Hasan’ıııhükümetle barıştığı 1603 yazından itiba
ren başlıyor ve 1604 te Çağalazade’nin, serdarlığı esnasında, Celâlîlerle olan yeni 
bir ternasından sonra kesin devrine giriyor. Fetret devrine bakarak, daha 
karanlık ve felâketli olan, 1604’te başladığını kabul ettiğimiz bu ikinci devir, 
halk dilinde, '^Büyük Kaçgunluk,, yahut “ Büyük Firarı,, adlariyle birinciden 
ayrılıyor.

Biz, burada, 1550 ile 1603 yılları arasında geçen olayların sözünü edeceğiz. 
Fakat, Celâli isyanları Karayazıcı ile başladı sanıldığından dolayı, meselenin 
bütün İktisadî, sosyal ve hattâ siyasî sebebleri, Celâlîlerin gayeleri gibi, şimdiye 
kadar üzerinde birtakım iddialar ileri sürülen konular dahi burada gözden ge
çirileceği için, “ Celâlî İsyanlarının,, başlamasından 1603 yılına, yâni Fetretin 
sonuna kadar olan şu etüdümüz, ayni zamanda şimdiyekadar aydınlatılamamış 
birçok karanlık noktaları da gün ışığına çıkarmış olacaktır.

2 —  Celâlî isyanları Hakkmdaki Mevcut Bilginin Sımrları

Yukarıda tarihî mânasını ve değerini tesbit ettiğimiz “ ^Celâlî isyanları,, 
meselesini tedkike başlamadan evvel, şimdiye kadar bunun nasıl bilinmekte 
olduğunu kısaca göreceğiz:

Sultan Murad devrinde açılan Iran ve Avusturya harpleri, devlet adamlar
ının tedbirsizlikleri yüzünden sürüp gitmiş, askerler mütemadiyen hudutlarda 
kalmışlardır. Uzun müddet askersiz kalan Anadolu’da “ erazil-i reaya mem
leketi hali bulup tarik-i yağmaya sapmışlardır.,. Bölük bölük ath ve silâhh 
gruplar peyda olarak, herbirisinin başına bir reis geçmiş, halkın malına ve canına 
el atmışlardır. Memleket böyle bir halde iken, 1596 da, III. Mehmet Eğri sefer
ini ilân etti. Timarlı sipahilerin mühim bir kısmı izinsiz olarak vilâyetlerinde 
kaldıkları gibi, pek çokları da yollardan geri döndüler; hattâ, harp meydanın
dan kaçanlar da oldu. Bu yüzden, padişahın da bulunduğu ^'Haçova,, muhare
besi güçlükle başarıldı. Seferde bulunmıyanları ve muharebeden kaçanları 
tesbit etmek üzere, umumî bir yoklama yapılarak, 30 bin timarlı sipahinin 
mevcut olmadığı anlaşddı ve isimleri “ timar defterinden çalındı” . “ Firariler,, 
yalnız dirliklerini kaybetmiyorlar, ayni zamanda malları zaptolunuyor ve 
kendileri de şiddetli cezalara çarptırıhyorlardı

Bunun üzerine, “ firari,, sayılan bütün timarlı sipahiler Anadolu’ya geçerek 
binlerce soyguncu eşkiyaları başlarına topladılar ve memleketi yakıp yıkmağa 
başladılar. Yanında binlerce sekban ile gezen şöhretli şefler peyda oldu. Kara 
yazıcı^ adında bir sancak, beyi kaymakamı bütün âsilerin başına geçmeye 
muvaffak oldu

KON U VE K A Y N A K LA R  , 3

2 Naima Tarihi, c, I, s. 170.
3 Bak. İslâm Ansiklopedisi, Karayazıcı marldesi
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Asıl adı Abdülhalim olan bu adam, Sivas sancaklarından birisinde, sancak 
beğinin yerine kaymakam bulunmakta iken, bu sancağın başka bir beye veril
mesi üzerine, yeni mütesellim gelmişti. Abdülhalim, yahut “ Karayazıcı,, yeri
ni terketmiyerek, isyan etti

Yine bu sıralarda. Karaman taraflarına “  mehayif teftişine ve asker sür
meğe,, memur olan sabık Habeş Beylerbeğisi Hüseyin Paşa da, isyan ederek, 
binlerce sekbam bölükler halinde reayanın üzerine saldırtmıştı. Her iki âsinin de 
evvelâ kadılarla araları açıldı. Çünkü, zengin kimselere saldıkları “ tekâlif-i 
şâkka,, ya bunlar itiraz ediyorlardı. Anadolu ihtilâl içinde kalarak, pek çok 
şikâyetçiler İstanbul’a doldular. Her gün, Anadolu’dan gelen kadılarla halk 
divana gelip sızlanıyorlardı. Şikâyetler gittikçe daha çok artarak, hükümet 
tahkir bile edUir oldu. Bunun üzerine, 1599 yılı temmuzunda, üçüncü vezir 
Sinan Paşazade Mehmet Paşa isyanı bastırmaya memur oldu. Bunu haber almış 
olan Hüseyin Paşa ile Karayazıcı Maraş çevrelerinde birleştiler.

Karayazıcı’mn şahbğını ilân ettiğine ve devlet teşkilâtı kurduğuna dair 
İstanbul’da şayialar dolaşıyordu. Gûya , âsi, padişahlık iddiası ile, tuğralar 
çekmeye başlamıştı; Hüseyin Paşa da veziriazamı idi. “ Cclâlîler üzerine serdar,, 
olan Vezir Mehmet Paşa karşısında dayanamıyan Celâli kuvvetleri, Urfa Kale
sini ele geçirerek, kendilerini kurtardılar. Nihayet, Karayazıcı, yanındaki Hü
seyin Paşa’yı hükümete teslim suretiyle, sancak beyliği aldı, ve bu suretle isyan
dan vazgeçti Fakat, kaleden çıktığında, yine Mehmet Paşa’nın hücumuna 
Uğrıyarak Sivas taraflarına kaçtı. Bu sırada sefer için İstanbul’a gelen Rum 
(Sivas) Beylerbeğisi Mahmut Paşa Yazıeı’nm dürüstlüğüne hükümeti inandır
dığından dolayı, âsiye bu defa da Amasya Sancağı verildi. Serdar Mehmet 
Paşa’mn Celâlîlerden daha zalim olduğu, sekbanlarının halka zulüm ettiği 
hakkında birçok şikâyetler yapdması üzerine azlolundu. Yazıcı, Amasya taraf 
lannda da rahat durmuyordu; bölükbaşıları halktan salmalar topluyorlardı. 
Bunun üzerine. Celâli şefi, Çorum Sancağına naklolundu. Bununla beraber, 
soygunculuğundan bir türlü vazgeçmiyordu. Nihayet, Bağdat vaUsi Sokulu- 
zade Vezir Haşan Paşa, Anadolu’yu Celâlîlerden temizlemek maksadiyle, yeni 
bir sefere memur oldu, İstanbul’dan da. Hacı İbrahim Paşa yollandı. Kara- 
yazıcı. Kayseri yakınında, bu paşanın kuvvetlerini dağıttı ve kendisini Kayseri 
Kalesine sığınmağa mecbur etti; oradan Göksün taraflarına geçtiğinde, 1601 
Ağustosunda, Vezir Haşan Paşa’ya mağlup olarak, Canik taraflarına kaçtı; 
kışın orada öldü, yahut arkadaşları tarafından öldürüldü’ . Yerine biraderi 
Deli Haşan geçti. Celâlîleri izliyerek Tokat taraflarına gelmiş bulunan Serdar Ha
şan Paşa, kışlak için kendilerine izin verdiği beylerbeyilerinin bulunmadıkları 
bir sırada. Deli Hasan’ın hücumuna uğrayarak, Tokat Kalesine sığınmaya
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mecbur oldu; orada âsiler tarafına geçen sekbanlardan birisi tarafından tüfenkle 
vurularak öldü Bu hâdise üzerine Batı Anadolu ’ da telâş uyanmış ve hükü
met Hafız Ahmet Paşa’yı buraların muhafazasına yollamıştı. Celâlîler, Deli 
Haşan idaresinde olarak, batıya hareket ettiler. Hafız Ahmet Paşa’yı Kütahya’ 
da kuşatarak, şehri yaktılar ve Karahisarısahip (Afyonkarahisar) Sancağına 
kışlığa çekildiler. 1603 baharına kadar buralarda kaldılar. Bu arada, İstanbul’da 
sipahiler isyanı olmuş ve hükümet ‘ ‘ Sipah zorbalarım,, ezmişti. Deli Haşan, 
kethüdası, “ Şahverdi„’yi İstanbul’a yollayarak, isyandan vazgeçtiğini arzetti; 
bunun üzerine, kendisine Bosna Beylerbeyliği, ileri gelen yedi arkadaşına da 
yine Rumeli taraflarında sancak beylikleri verildi. Dörtyüzden fazla bölük- 
başısı da, ‘ ^altı-bölüğe”  kaydolundular Karakaş, Tavil ve Yularkıstı gibi 
Celâli şefleri, Deli Hasan’la birlikte hareket etmeyi kabul etmiyerek, ayrıldılar 
ve Anadolu’da daha bir süre Karayazıcı’nın izinde yürüdüler. Bununla beraber, 
büyük “ Celâli Fetretinin,, yeni bir safhaya girdiği görülmektedir. Bu suretle 
memleketin sosyal ve ekonomik hayatı daha korkunç bir tehlikeye girmiş 
bulunuyordu ki, lıaUc dilinde “ Büyük Kaçgun” , “ Büyük Firari”  adlariyle söyle
nen bu devir, 1603 ten 1610 yılına kadar sürmüştür. Bu ayrıca inceleme konu
sudur.

Modern tarih araştırmaları başladığından beri, Osmanlı tarihinin birçok 
meseleleri yeniden inceleme konusu olduğu halde, “ Celâli isyanları,, denen 
büyük tarihî problem hususî olarak ele alınmıştır. Ancak, yukarıda hulâsa
sını vediğimiz noksan bilgilere dayanarak, bu önemli hâdisenin sebebleri, 
başlama tarzı ve neticesi üzerinde bazı fikirler ileri sürülmüştür. Gerçi bu türlü 
fikirler sağlam bir tedkike dayanmış değildir. Fakat, halk tarih kültürü ve bu
nun gibi eserlerden beslenmekte olduğundan dolayı, burada kaydetmeyi fay
dalı buluyoruz

Bununla beraber, bu türlü çalışanlar arasında faydalı olanları da yok değil
dir. Meselâ, dört ciltlik “ Amasya Tarihi” nin yazarı Hüseyin Hüsamettin bu 
eserinde, Celâlî isyanlarına sık sık dokunmuş ve faydalı bilgiler tesbit etmiştir. 
Bu tarihçi, Celâlî isyanları hakkında ayrı bir tez ileri sürüyor ki, burada 
hulâsa etmiye lüzum vardır.

Hüseyin Hüsameddin’in eseri bir şehir tarihi olmakla beraber, konusu 
olan Amasya, Celâlîlerin ençok faaliyet gösterdikleri merkezlerden birisi oldu
ğundan dolayı, bu meseleyi de ele almaya mecbur olmuştur. Vakaları tesbit 
ederken kulandığı arşiv vesikaları ve şer’iyye siciUeri birçok hususlarda kendi
sini tarihî realiteye götürmüşlerdir» Bu suretle, Celâlî isyanlarının Karayazıcı 
ile başladığı hakkında vakanüvislerin yazdıkları şeylerin yanlış olduğu meydana
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çıkmıştır. 1596 (1004) da Anadolu’da, artık umumî ayaklanmamn başladığım 
yazar önemle kaydediyor; ve hattâ, hâdiseyi 1420 (829) daki Rumeli isyanına 
benzetiyor.Hüseyin Hüsameddin, âsilerin resmî ve şahsî hüviyetlerim de tesbit 
ederek. Celâli fetretinin İçtimaî kadrosunu çizmemize yardım etmiştir.

Amasya Tarihi’nin başlıca özelliği Celâli isyanlarının sebeblerini araştır
ması, bunu, Sarayda ve Anadolu’da dönmelerle Türkler arasında mevcut bu
lunan anlaşmazlığa bağlamasıdır. Anlatıldığına göre, evvelce,sadrazamlık, vezir
likler ve beylerbeyUkleri hep türklere verilirken, sarayda nüfuzu ellerine alan 
ocak mensupları ve dönme enderun halkı, türklerin bu haklarım ellerinden 
almışlardır. Buna karşı, evvela sarayda başhyan Türklük - dönmelik çekişmesi, 
dönmelerin nüfuzu Anadolu’ya yayıldıkça, bütün halka da geçmiştir. Türk 
olmıyan beylerin halkı soymaları ve yeniçerilerin tahammül edilmez hakaret
leri yüzünden, evvelâ medrese talebesi 1583 (991) de ayaklanmış, bundan sonra 
isyana halk dahi sürüklenerek, nihayet, 1596 (1004) da geniş bir ayaklanma 
meydana gelmiştir

Celâli isyanlarının sebepleri ve isyancıların gayeleri hakkındaki görüşlerin
de günümüz fikir cerayanlarımn etkisinde kaldığı anlaşılan Abdizade Hüseyin 
Hüsameddin, buna mukabil, vakaları daha etraflı izah etmiş,hele,CeIâlî isyan
larının “ Eğri SeferiFirarileri” ylebaşladığıhakkındakikanaatiyıkmıştır. Fakat, 
nedense,yazarın bu iki önemH yapıcı işi tarih tetkiki ile meşgul olanların dikkat
ini çekmemiş, yine Naima’mn görüşü tekrarlanmakta devam olanmuştur.

Meseleyi, son olarak, yirmi yıldan beri biz incelemekteyiz. Mevcut kaynak
lardan ve eserlerden başka, arşiv vesikalarını ve şer’iyye sicillerini de esaslı 
surette tetkik ettikten sonra, elde ettiğimiz bilgi, meselenin şimdiye kadar 
bihnen şeklini ve mahiyetini tamamiyle değiştirmiş sayılabilir.Hüseyin Hüsa- 
meddin’in Amasya çevresinde tesbit ettiği 1596 yılındaki büyük ayaklanmanın 
Anadolu’nun her tarafında birden oluşuverdiği meydana çıkmıştır.

Ancak, böyle büyük bir hâdisenin, bu kadar kısa sürede birden meydana 
gelemiyeceği de açıktadır. Hakikaten bizim burada incelikleriyle anlatacağımız 
Celâlî mücadelesinin, en az XVI. asrın ortalarında başlamış olduğu vakalarla 
sabit olmuş bulunmaktadır. Bu yüzdendir ki, biz eserimizde, bu altmış yıla 
yakın bir zaman içinde, Celâlî fetreti şekline yükselen Celâlî vakalarının basa
mak basamak gelişmesini yıllar sırası akımı ile tetkik etmiş ve ‘ ‘Celâli Fetreti,, 
ile bitirmiş bulunuyoruz.

Son olarak, bu mevzua ait “ Türkiye’de Karayazıcı ve biraderi Deli Haşan 
isyanı„adını taşıyan bir eseri de, 1946 da Sovyetler Cumhuriyeti İlimler 
Akademisi Şarkiyat Enstitüsü yayınlamıştır. A. S. Tveritinova adında bir ya
zarın hazırladığı bu 80 sayfalık eserin İlmî olması için hayli emek sarfedildiği 
anlaşılıyor. Fakat, bir taraftan yazarın Osmanh-Türk tarihi hakkındaki bilgi

6  CELALİ İSYAN LARI

l i  Hüseyin Hüsamettin, Amasya tarihi, c. III, s. 328-338.



sizliği, diğer taraftan da, tarihî maddecilik prensiplerinin her cemiyetin tari
hindeki hâdiselere mutlaka uygun düştüğünü ispat etme gayreti, umulan bir 
eserin meydana gelmesine mâni olmuştur. Rus yazarının ifade etmek istediği 
ana fikir şudur: Osmanlı imparotorluğunun İktisadî bir darlık içinde olması 
yüzünden, köylülerin verdikleri vergiler çok ağırlaşmıştı. Ayrıca, birçok kötüye 
Kullanmalarda oluyordu. Köylüler buna tahammül edememekte idiler. Türk 
küçük askeri feodalleri de mürabahacı ticaret sermeyesinin ve saraydaki 
büyük feodallerin sömürücülükleri karşısında fakir düşmüşlerdi; isyan için 
vesile arıyorlardı. Nihayet, Eğri seferi yoklaması olunca, seferden firar eden 
veya hiç gitmeyen küçük feodaller isyan ettiler. Hoşnutsuz köylüler de kendi
lerine katıldı. Fakat, köylülerin menfaatleriyle onlarınki birbirine zıt olduğun
dan dolayı bu isyandan bir netice çıkmadı

3 — Kaynaklar ve Litteratürün Tenkidi:

Vekayinameler ve risaleler: Osmanlı kaynaklarından b’ zce belli olan veka- 
yinamelerin ve tarihlerin mesele hakkında verdikleri bilginin ana hatlarını 
yukarıda kısaCa veımiş bulunuyoruz. Şimdi, bu eserlerin hususiyetleri üze
rinde biraz duralım :

Evvelâ şunu söylemek lâzımdır ki. Celâli mücadelesi XVI. asrın ortala
rından itibaren mühim bir takım vakalarla kendisini gösterdiği ve gittikçe de 
açık bir şekil aldığı halde, hemen hiçbir vakanüvis bunu kaydetmemiştir. 
Celâli isyanları denince, doğrudan doğruya Karayazıcı’nm ortaya çıkması 
anlaşılıyor ve bütün bu çeşit kaynaklar, ilk hâdise olarak bunu kaydediyorlar. 
Bundan başka, zamanın müelliflerinden hiç kimse, Anadolu’da bütün bir top
lumu içine alan geniş çapta bir sosyal mücadelenin ccrayan etmekte olduğunu 
sezememiş, bütün olup bitenleri Karayazıcı’nın şahsı etrafında toplamak sure
tiyle, hâdiseyi küçültmüştür. Onun için, Osmanlı yazarları üzerinde ne kadar 
çalışılırsa çalışılsın, sırf bu yolla Celâli isyanları İlmî bir şekilde izah olunamaz. 
Bu sebepten dolayıdır ki, şimdiye kadar bu mesele hakkındaki fikirlerini l̂eri 
sürmek istiyen tarih yazarları müsbet bir neticeye varmıya muvaffak olama
mışlardır. Tedkik etmek istediğimiz Celâli mücadelesi bakımından devrin 
önemli sayılan vekayinamelerini ve tarihlerini sıra ile kısaca kıymetlendirece
ğiz.

Tarihçi Ali’nin “ Künh’ül-Ahbar,, adlı tarihi: Bu meşhur eseı hicrî 1008 
yılına kadar olan vakaları kaydettiği için, bu sırada başlamış bulunan Kara- 
yazıcı isyanından bahsetmiyor. Bununla beraber, 1005 hicrî yılında başlıyan 
Celâlî fetretinden dahi hiçbir vaka kaydetmemiştir. Halbuki, müellif, tam bu 
tarihte Kayseri’ de sancak beyi bulunuyordu ve Rum Vilâyetinde başlıyan kanlı
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hareketleri önlemek için kendi çahşmışLı Alî’nin tarihi bilhassa Osmanh 
devletinin XVI. asırdaki durumu için mühim bir kaynaktır; onun için, Celâli 
isyanlarının sosyal ve ekonomik sebeplerini izah bakımından çok kıymetlidir.

Selâniki Tarihi: XVI. asrın ortalarından sonlarına kadar olan devir için 
pek kıymetli olan bu eser de hâdiselerin başladığı sıralara kadar gelmekte ve 
hattâ Karayazıcı ayaklanmasından da bahsetmektedir. ÂU gibi Selâniki de 
Kanuni devrinin sonlarından XVII. asrın başına kadar hâdiseler içinde kendisi 
yaşamış olduğu için, verdiği bilgiler şüphesiz tarihî realiteye uygunluk bakı
mından çok kıymetlidirler. Bu yazar, ayrıca, Âli’ye nazaran. Celâli mücadele
sini izaha yarıyacak birçok hâdiseleri daha iyi görmüş ve veciz bir şekilde de 
kaydetmiştir.

Peçevî Tarihi: Bu tarihin yazan İbrahim Peçevi de, fetret devrini yaşıyan- 
lardandır; hattâ, Anadolu’da memuriyette bulunuyordu. Karayazıcı’nın ve 
kardeşi Deli Hasan’ın hareketlerine şahit olmuştu. Buna rağmen, eserinde 
Celâlîler hakkında görülen bilgiler çok kısa ve birinci derecedeki sahıslar etra
fında toplanmıştır. Yegâne kıymeti vakalar hakkındaki kayıtların büyük bir 
ihtimalle hakikat olmasıdır.

Yakayi-i tarihiye: Topçular ve Cebeciler Kâtibi Abdülkadir tarafından 
yazılan bu eser “ Celâli Fetreti,, hakkında en uzun malûmat verenlerden biri
sidir. Eserin müellifi arasıra reayanın, köylerin ve şehirlerin durumlarını da tas
vir ederek, büyük krizi daha iyi anlamamıza j^ardım etmiştir. Fakat, asıl 1596 
ile 1603 yılları arasına raslayan Celâli hâdiselerini kulaktan dinliyerek yaz
dığı anlaşılmaktadır ki, bu yüzden birçok hatalara i"* düşmüştür. Meselâ, 
Karayazıcı’nın, ilk defa hicri 1010 da isyan ettiğini yazıyor; tertip olunan Celâli 
seferlerini de birbirine karıştırmaktadır. Hulâsa, Karayazıcı hâdisesi için ver
diği bilgi yanlışlarla doludur. Esasen bu eserin elde bulunan yazma nushasımn 
sonradan aslından kopye edildiği anlaşılmaktadır. Bu nüshada bahisler noksan 
bırakılmış, hattâ, cümleler ortada kesilerek, üç dört satırlık bir yer boş konmuş 
ve aşağıda başka bir bahse geçilmiştir. Abdülkadir’in eseri asd 1603 ile 1610 
yılları arasındaki ‘ 'Büyük Kaçgun,, için çok kıymetlidir. Çünkü, müellif, Murad 
Paşa’nın “ Celâli seferine,, iştirâk etmiş ve gördüklerini geniş olarak kaydetmiş
tir.

Zübdet’üt-Tevarih: Mehmed Safi’nin, biri III. Mehmed, öteki I. Ahmet 
devirleri için yazdığı bu eser Celâli isyanları için çok büyük bir önem 
taşımaktadır.

Fezleke: Bu eserin sahibi Kâtip Çelebi, “ Fetret,, devrini çocukluğunda 
yaşamış, Anadolu’ya seyahatler etmiş bir kimsedir. Ayrıca âlim bir adam ol - 
doğundan. Celâli isyanları hakkında daha toplu ve açık izahlar vermektedir, 
Naima, Celâlîlere ait bilgileri ençok bu müelhften almıştır.
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Bunlardan sonra. Kara Çelebi zade’nin Ravzat ül-Ebrar’ı, Nev’i zade 
Ataullah’ın “ Zeyl-i Şakayık,,! ve Mehmet Efendi’nin “ Nuhbet üt-Tevarih„ i 
gibi eserler gelmektedir. Fakat, bütün bunlar, çok kısa olarak, ancak meşbur 
Celâli başbuğlarının ayaklanmalarını ve mağlubiyetlerini yazmışlar ve Ana
dolu hâdiselerini aydınlatmıya yarıyacak hiçbir bilgi verememişlerdir.

Naima Tarihi: Mustafa Naima bu eserini Celâli fetretinden bir asır sonra 
yazmış olduğundan, kendisinin şahsî müşahedeleri olamaz. Fakat, Celâli isyan
larını kaydederken oldukça geniş bir bibliyoğrafyaya müracaat etmiş görünmek
tedir. Onun için, bu husustaki mesaisi vekayinaıneciUk hudutlarını aşıyor. Bu 
eserde, Celâli isyanları hakkında en toplu malûmatı verilmiştir. Son zamanlara 
kadar Celâliler hakkındaki bilgiler hep Naima’dan alınıyordu..

Arşiv vesikaları: Celâli mücadelesini, bütün tarihî önemi ve genişliği ile 
ilmi bir suretle tetkik etmemize en çok yardım edecek kaynaklar devlet arşiv
lerindeki vesikalardır. Fakat, bunların ilmi tasnifleri tam olarak yapılmış 
olmadığından, mevzuumuza ait olabilecek vesikaları henüz kolayca bulmak 
ve faydalanmak imkânlarından mahrum bulunuyoruz. Bununla beraber, 
burada mevcut “ ahkâm,, ve bilhassa “ mühimme,, defterleri kolaylıkla kulla
nılacak durumdadırlar. Vilâyetlere, sancaklara ve kadılarayollanan “ hükm-i 
hümâyûn,, ların suretleri bu defterlerde bulunuyorlar. Zamanın yazı üslûbuna 
göre, divanda hazırlanan ' ‘'hükm-i hümayun,,1ar, hangi mesele için yazzlı- 
yorsa, evvelâ o mesele hakkında kısaca bilgi verirler, ondan sonra, yapılacak 
işlemi bildirirler. Meselâ, halk tarafından yollanan bir mahzara veya kadının 
‘ ‘kazayâ defteri,, ne cevap olarak yazıldıkları taktirde, evvelâ şikâyetlerine 
ait fikirlerin bir hulâsası, “ hükm-i hümayun„’un başına geçirib’r, meselenin 
hükümetçe doğru anlaşıldığı hakkında bir kanaat verdikten sonra, emir kısmı 
yazılırdı. Fermanların ve hükümlerin böyle bir üslûpla yazılmaları sayesinde
dir ki, bu adı geçen defterlerden vilâyetlerde olan hâdiselere ait kıymetli 
bilgiler çıkarmak mümkün oluyor. Bilhassa mühimme defterleri hemen hemen 
tamamiyle vilâyetlerdeki âsâyiş meselelerine ait “ bükm-i hümayun” ların 
suretleriyle doludur. Bunların binlercesinin sabırlı ve dikkatle okunması 
memleketin sosyal, ekonomik ve siyasî tarihi hakkında emsalsiz bilgi vermek
tedir. Bu pek kıymptU tarih vesikalarının en önemli kusuru her yılın defter
lerinin tam, olarak elde mevcut olmayışıdır. Hattâ, birçok senelere ait mühimme 
defterleri hiç yoktur. Meselâ, bu kitabın incelediği konunun en önemb’ kısmı 
olan “ Celâli Fetreti”  devri için 1596 ile 1602 (Hicri 1005 ile 1010) yılları 
arasında geçen zamana ait hiç bir mühimme defteri elimize geçmedi. Bu suretle 
mühimme defterinin sağlıyaeağı kolayhktan istifade edemedik.

Mühimme defterlerinden sonra, mühim arşiv vesikaları olarak perakende 
evrak gelmektedir. Fakat tasnif edilmiş kısmı çok az olduğundan, dolayı, yeteri 
kadar fayda sağlamıyor. Mamafih mühimme defteri olmıyan seneler için dağı
nık vesikalardan hayli bilgi çıkardık.
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Bunlardan başka, divan-ı Hümayun kayıt defterleri, timar defterleri,arazi 
tahrir defterleri ve başka daha birçok defterler vardır ki, Celâli isyanları bakı
mından görülmesi lâzımdır. Bilhassa Divan kayıt defterleri, fermanların hulâ
saları ile dolu olduğundan, bunlar mühimmelerin eksiklerini azçok tamamla
yacak durumdadırlar.

Şer’iyye sicilleri; Bu gün mahkemelerden Müzeler İdaresine geçen bu def
terler bize Osmanlı adalet cihazının faaliyetini gösteren en kıymetli vesikalar
dır. Şeriyye sicilleri yalnız mahkeme kararlarını değil, Hükümet Merkezinden 
kadıya gelen fermanların suretlerini, ticarî mukaveleleri, narhları ve başka 
İktisadî ve İçtimaî faaliyetlerin birçok kurulu düzenlerini gösteren kıymetli 
vesikaları kendilerinde saklamaktadırlar. Bu sebebten dolayı, Celâlî isyanları 
için en kıymetli kaynağın o zamandan kalma şeriye sicilleri olduğunda hiç 
şüphe yoktur. Çünkü, meselâ “ Celâlî fetreti,, devrinde mevcut bütün kadılık
ların değilse bile, sancaklardaki merkez kadılıklarmın mahkeme defterlerini 
(şer’iyye sicillerini) tetkik etmek bize mevzuumuz hususunda en olumlu bilgiyi 
verecektir. Fakat, bu gün her senenin mahkeme defterleri tam olarak bize 
intikal eden hemen hiçbir kasaba veya şehir yoktur. Bilhassa Celâlî isyanları 
sırasında, şehirlerde çıkarılan yangınlar ve âsiler tarafından mahkemelerin 
basılması gibi hâdiseler çok defa bu defterlerin mahvolmalarına sebep olmştur.

Şeriyye sicillerinden beklenen İlmî faydayı elde etmek için, tetkik olunması 
istenen senelere ait olanlarının inceden inceye okunması lâzımdır. Çünkü, ancak 
bu sûretle toplumun bütün faahyet alanlarını ve bunların ortasında cereyan eden 
hâdiseleri tam olarak anhyabihriz. Hulâsa, Anadolu’nun, sosyal ve ekonomik 
tarihi için şeriyye sicilleri yegâne kaynak olarak kalmaktadırlar.Çünkü,bunların 
yardımı ile tarihçi tetkik etmek istediği devrin toplumunu canlandırmak imkân
larına sahiptir. Bu hususta karşımıza çıkan yegâne zorluk, bu şeriye sicillerinin 
henüz bir arşiv halinde olmamalarından doğmaktadır. Hakikaten, birbirlerinden 
çok uzaklarda bulunan büyük şehirlerin müzelerinde küçük birer arşiv teşkil 
edilerek oralarda muhafazaya alınan bu defterlerin hepsi görülmek istendiği 
takdirde, uzun bir zaman ve bir hayli masrafı göze almak zarureti vardır.

Hülâsa, çok az tetkik olunmuş bulunan Türkiye Tarihi için arşiv vesikaları 
ve şeriyye sicilleri pek kıymetli ve bol kaynak olarak elimizde mevcuttur; bun
lardan faydalanma imkânları sağlandıkça, millî tarihimiz, halk tarih kültürünün 
ihtiyaçlarını fazlasiyle karşıUyacak derecede aydınlanacaktır. Biz, buradaki tet
kiklerimizde, şeriyye sicülerini ve arşiv vesikalarını başlıca dayanak yaptık.

Tetkik eserleri: Celâlî isyanları Türkiye Tarihinin başlıca hâdiselerinden 
birisi olduğu halde, şimdiye kadar ilmi bir tetkik yapılmamıştır. Onun için, 
burada konumuzla ilgili bir eser zikretmek mümkün değildir. Yalnız, muhtelif 
fikir cerayanlarınm etkileri altında yazılan birtakım eserler vardır ki, bunlar
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İlmî bir tetkik olmaktan ziyade, vekayinameleriiı verdikleri malûmatı yazarın 
kendi hususî maksadına göre tefsir etmesinden ibarettir

Celâli isyanları için, mühim bir eser olarak, Âbdizade Hüseyin Hüsamed- 
din’in Amasya tarihi’ni kaydetmek lâzımdır. Dört cilt tutan bu eserin üçüncü 
cildinde, Celâlî fetretine ait birçok bilgiler vardır. Amasya’nın Celâli isyanlariyle 
büyük bir alâkası olması dolayısiyle, eserin sahibi, Celâlîlerin hareketlerine ait 
hayli vaka anlatmakta ^̂ e âsî şeflerin resmî ve şahsî hüviyetlerini tesbit etmek
tedir. Yazar, bu eseri hazırlarken, pek çok kaynaklara, arşiv vesikalarına ve 
şer’iyye sicillerine de müracaat ettiğinden dolayı, hâdiseler hakkındaki verdiği 
bilginin doğruluğuna inanmak lâzımdır. Fakat, bu olumlu iş yanında, kusurları 
da çoktur; meselâ, Celâlî isyanları milliyetçi bir ruh’un ayaklanması olarak kabul 
olunurken, bu görüşün vakalarla uygunluğuna hiç dikkat olunmamıştır. Bu 
suretle, eserin bu ciheti bir fikir fantazisi halini almıştır. Dediğimiz gibi, bu eserin 
yegâne kıymeti, vakaları oldukça doğru ve daha etraflı tesbit etmesindedir.

Ecnebi eserlere gelince: İslâm Ansiklopedisinde “ Celâlî,, maddesi yoktur. 
Yalnız, Kramers, Karayazıcı maddesini yazmıştır. Çok kısa olan bu yazı hususî 
bir fikir verememektedir.

A. S. Tveritinova adındaki Rus kadın yazarının çıkardığı “ Türkiye’de 
Karayazıcı ve Biraderi Deli Haşan İsyanı”  adındaki esere gelince; Bu eser doğru
dan doğruya Celâlî isyanlarmın bir safhasını konu olarak ele almış bulunmakta
dır. Celâlî vakaları bakımından Osmanlı vekayinamelerinin tesbit ettiği bilgiye 
hiçbir şey ilâve etmiyen bu müellif, Celâlî isyanlarım İlmî bir zihniyetle olmaktan 
ziyade, belli bir dâvanın ispatı için eserine konu yapmış görünmektedir. İsyan
ların sebeplerim izah ederken, ileri sürdüğü tez, Hüseyin Hüsameddin’in bu 
konudaki fikirlerine karşı antitez mahiyetindedir. Hattâ Amasya tarihi yaza
rının fikirlerini birer birer alarak, bunları çürütmeğe çalışıyor ve yerine kendi 
görüşünü koyuyor. Bu suretle, bu Rus yazarı dahi, Hüseyin Hüsameddin gibi, 
fikirlerinin tarihî realitelere ve vakalara uygun gelip gelmediğini kontrol etmi
yor; bundan başka, o, Osmanlı - Türk toplumunun ne özelliklerini, ne de devlet 
kurulu düzeninin esaslarını bilmemektedir. Karayazıcı’mn ayaklanmasını 
tarihî materyalizmin sımf kavgası görüşüne uydurmaya çalışıyor: Gûya, mura
bahacı büyük sermaye, Türk orta ve küçük feodallerini sarsmış, büyük feodal
ler de arazilerini ellerinden almış, bu yüzden fakir düşen küçük ve orta feodaller 
yani timar erbabı. Eğri Seferi vesilesiyle isyan etmişlerdir. Vergilerin ağırlığı 
altında ezilen köylüler de kendileriyle birleşmişlerdir. Fakat, Ud sınıfın menfaati 
bir olmadığı için, gittikçe daha Ueri giden köylü ayaklanmasından endişe duyan 
feodaller, neticede hükümetle barışarak köylüleri yarı yolda bırakmışlardır
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Görülüyor ki, Rus yazanııın fikirleri, Avrupa'da kapitalist, merkeziyetçi 
rejimlerin doğuşları sırasında görülen feodal reaksiyonlar hakkında söylenen 
basmakalıp fikirlerin bir hulâsası mahiyetindedir. Çünkü, Türki^^e’de, öyle kapi
talist gelişme diy'e, tarihî bir hâdiseye raslanmamaktadır. İkincisi, timar erbabı 
Avrupa feodallerine hiç de benzemezler. Hukukî durumları herhangi bir devlet 
memurunun durumundan çok az farkhdır. Bunlar gözde tutulmasa bile, Kara- 
yazıcı isyanını çıkaranlar timar sahipleri değildirler. Rus müellifinin eserinde, 
müsbet olarak göze çarpan yegâne nokta, meselenin vergilerle büyük ilintisi 
olduğunu düşünmesinden ibarettir, denebilir. Bunun dışında, herhangi bir müs
bet iş yapmış değildir.

Tetkikimizin giriş kısmım teşkil eden ve Celâli isyanlarının sebeblerini ve 
cereyan tarzını göstermek için izahında zaruret gördüğümüz, Osmanh devletinin 
ekonomik durumu, mâliyesi ve İdarî teşkilâtı hakkında müracaat ettiğimiz 
eserler arasında bilhassa Profesör Ömer Lütfi Barkan’m “ Osmanh Kanunname
leri,, adlı eserini ehemmiyetle zikretmek lâzımdır. Vergi sisteminin ve teşkilâtın 
tasvirinde bu eserden geniş olarak faydalanmış bulunuyoruz. Bu hususta kul
landığımız diğer eserleri lüzumu oldukça haşiyelerde zikredeceğiz. Fakat esas 
mevzua ait olmadıklarından burada tenkitlerine girişmiyoruz.
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OSMANLI DEVLETİNİN EKONOMİK DURUMU 

VE İDARÎ DÜZENİ

A —  İk t i s a d î  d a r l i k

1 — Hariçle Ticarî Münasebetler ve Yerli Sanatlann ilk Sendelemesi

XVI. asırda Osmanlı İmparatorluğuna dışardan giren işlenmiş malların 
büyük bir çoğunluğu henüz şarktan, bilhassa Hindistan’dan geliyordu. Buna 
mukabil, bu istikametlere hemen hiçbir şey satılmamakta idi. Memleketin ahun 
ve gümüş serveti mütamadi surette şarka akıp gidiyordu. Hindistan’da altuna 
olan fazla itibar dolayısiyle, ayrıca, Anadolu’da akçe mukabilinde bu mâdenin, 
toplanarak, Halep, Şam, Bağdat ve Basra taraflarına gönderildiği ve orada daha 
yüksek bir fiyatla satıldığı da görülmekte idi.

Daha Fatih zamanında, devlet altun ve gümüşün gittikçe azalmakta oldu - 
ğunu hissetmiş bulunuyordu. Kuyumcuların işliyeoekleri gümüş miktarını bile 
200 dirhem olarak tahdit ettiğinden başka, bu mâdenle bakır, kalay ve kurşunun 
karıştırılmasını yasak etmişti Kıymeth mâdenlerin azalması devlet üzerin
deki tesirlerini hissettirdikçe, bunun sebebleri üzerinde durduğu anlaşılan hükü
met,meselenin,şarktan gelen mallar mukabilinde, o tarafa altun, gümüş ve hattâ 
bakır götürülmesiyle ilgili olduğunu tesbit ederek, bütün şark hudutlarından 
bu madenlerin dışan çıkarılmasını menetti ve bu İktisadî politika daimî bir 
şekil aldı. Bütün şarktaki ümeraya, gümrük memurlarına ve kadılara yollanan 
fermanlarla, bu madenleri götürenler yakalanırsa müsadere olunmasını ve tüc
carın sattığı mala mukabil ancak yine mal götürebileceği hususu tebliğ olundu. 
Fakat,kaçakçılığı menetmek işinde o zaman fazla muvaffak olunduğunu sanmı
yoruz. Anadolu’nun her tarafında serbestçe dolaşan Hintli tüccarların sattıkları 
mal mukabilinde, yine mal götürdüklerine daiı hiçbir emareye tesadüf olunama- 
dı. Yanlız, îraıı tüccarlarının Anadolu’dan çok miktarda madenî eşya, mal, ve 
bilhassa, bakır alıp götürdüklerini ve hattâ bunun arasıra önemli derecede bir 
darhk yarattığım’da biliyoruz. Meselâ, 1568 sıralarında, dört-beşyüz Iranlı 
tacir,Kastomonu’daki Küre bakır madenlerinden “ ziyade paha ile,, çok miktar-
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da bakır alıp gitmişler, ve bunun üzerine, yerli bakırcılar bakır bulamaz olmuş
lardı. Bu vaziyet karşısında, hükümet, bakırın kaçırılmasına iyice mani olmak 
için, yerli bakırcılara bulundukları yerlerin kadılarından ihtiyaçları kadar bakır 
verilmek üzere vesika (mühürlü temessük) almaya mecbur etti. Kastamonu 
Sancakbeyine ve Küre kadısına da, bundan sonra bakır verilmesine dair vesika 
getirmeyen kazancılara, yani bakırcılara, bakır verilmemesi emrini bildirdi

Avrupa ile olan ticarî münasebetlere gelince: X\'I. asırda Batıdan satılmaya 
gelen sanayi eşyası yok denecek kadar azdı; “ Londra çuhası,, ancak bu asrın 
sonlarında Türk pazarlarında kendini göstermeğe başlamıştı. Buna mukabil, 
Avrupalı gemiler Osmanlı limanlarından mütemadiyen ham madde, hayvanat 
(bUhassa koyun) ve hububat taşıyorlardı. Bursa’nın ipeklileri, ve kadifeleri, 
Lehistan, Avusturya ve Venedik’te revaçta idi. Hele Ankara’da işlenen sof 
kumaşları bütün Avrupada tanınmıştı. Balkanlar üzerinden orta Avrupa’ya ve 
İtalya’ya kervanlarla pek çok sof yollanmaktaidi. Bu ticareti bilhassa Ermeniler 
yapıyorlardı. Sofun ham maddesi olan tiftiğe daha Avrupa talip değildi.

Tabii bütün garph alıcılar Türkiye ile ahş verişlerinde memlekete altun ve 
gümüş getiriyorlardı. Denebilir ki, Osmanh devletinin bütün kazancı bu sıra
larda Avrupa’ya satılan ham maddelerden ve hububat, hayvan gibi gıda madde
lerinden temin olunmakta idi. Fakat, bu hal gittikçe içerde kötü tesirler yapacak 
şekilde cereyana başlamıştı. Çünkü, gelişmekte olan Avrupa sanaj'iinin ham 
madde ihtiyacı artıyordu. Amerika’nın keşfi ve açık deniz ticeretinin gelişmesi 
sayesinde serveti çok yükselen Batı ınemleketleri ham madde yetiştiren Osmanlı 
müstahsiline kendi ayağında, yerli esnafa nazaran daha yüksek fiyat vermeğe 
başlamışlardı.

Bu hal korporasyonları müşkil vaziyete soktu Şehirlerde tatbik olunan 
sıkı narh .sistemi ve esnaf teşkilâtının dayandığı dar kaideler dokumacıları yeni 
ham madde fiyatlarına uymaktan menediyordu. Kumaşlarımn eninden, bo
yundan eksiltmelerine, kalitelerini bozmalarına aslâ müsaade olunmamakta idi

Pek çok şikâyetler üzerine, hükümet, evvela “ madrabaz,, ların pazarlardan 
pamuk ve pamuk ipliklerini toplamalarına mâni olmaya çalıştı. Bunda muvaf
fak olamadı. Nihayet bu maddeleri hububat gibi “ memnu,, olarak ilân etti. 
Hakikaten, 1567 de, hükümet Eğe dokumacılarına 150 bin kadar yelken bezi 
sipariş ettiği zaman, ipliklerin Avrupalı tüccarlara satılması yüzünden, esnaf, bu 
kadar bezi veremiyeceklerini bildirmekte gecikmemişlerdi

Daha birçok esnafın şikâyetleri devam ettiğinden, bir “ memnu maddeler,, 
listesi teşekkül etti. Hububat, pamuk, pamuk iphği, sahtiyan, balmumu, susam
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gibi maddelerin, dışarı satılması yasak olundu. 1590 sıralarında “ memnu mad
deler,, listesi şu şekli almış olarak ilân olunmaktadır: Tereke (yani hububat), 
barut, yarak (silâh), at, penbe (pamuk), kurşun, balmumu, sahtiyan, doııyağı, 
gön, meşin, rişte-i penbe (pamuk ipliği), koyun derisi, zift.

1586 (995) de “ Macar’a ve Leh’e at ve sığır ve koyun verilmeye deyu 
muhkem tenbih olunmağiçüıı,, iskelelere hükm-i şerif yollanmıştı. Görülüyor ki, 
“ memnu maddeler,, hayli fazla idi. Bunlar, ahitname verilmiş olan devletlere de 
satılmıyordu.

Yasak olunan maddelerin cinsine dikkat edilecek olursa, “ memnu madde
ler,, in tanziminde, harbe yarayan maddeler, yerU esnafın ham madde ihtiyacı, 
bir de, gıdaya ait olan hububat ve hayvan gibi şeylerin esas alındığı görülür.

Hükümeti bunlar arasında en çok meşgul eden mesele, zahirenin dışan 
çıkarılmasına mani olmaktı. Avrupalı gemiler de, çoguncası buğday yüklemek 
üzere geliyorlardı. İskelelerde ■̂c sahillere yakın yerlerde türeyen birtakım 
“ madrabazlar,,, “ Frenk gemilerine,, kolayca istedikleri kadar hububat verebil
mekte idiler. Halbuki, XVI. asırda artık Osmanlı İmparatorluğu dahilinde ciddî 
bir kıtlık kendini hissettirmeğe başlamıştı. Onun için, Marmara ve Ege sahille
rinden, Rumeli Umanlarından yapılan kaçak satışlar bu bölgelerde daha fazla bir 
hububat darlığı doğmasına sebeb olınuşlu. Devlet, İsLanİjurun ve ordunun iaşe
sini temin edebilmek üzere, Anadolu’nun en uzak yerlerinden zahire celbine baş
lıyordu ki, bunu ayrı bir bahis olarak tetkik edeceğiz.

Hulâsa, XVI. yüzyılda Osmaıüı imparatorluğu’nun Dünya ekonomik ce
reyanları içindeki durumu, zengin bir ham madde alıcısı olan Avrupa ile, çok bol 
ve hattâ ucuz bir işlenmiş mal satıcısı olan şarkın arasında bocahyan aracı, olarak 
kabul edilebilir. Avrupa’dan altun gümüş geliyor, fakat, mukabilinde giden 
maddeler iaşeyi, iç sanayii sarsıyordu. Şarktan (yani Hind, Rusya ve İran’dan) 
ahnan mal mukabihnde giden altun ve gümüş, Avrupa’dan kazanılandan daha 
fazla olduğu için, memlekette para darhğı artmakta idi. Buna karşı devletin 
güttüğü İktisadî siyaset, şarka kıymetli madenlerin çıkardmasma, ve garba de, 
dahilde sıkıntısı çekilen “ memnu maddeler,, in satılmasına sıkı bir yasak kon
masından ibaretti. Harp vasıtası sayılan bütün maddelerin huduttan dışarı 
çıkarılması, yani o zamanın tâbiri ile “ harbî,, ye verilmesi memnu’ idi ı̂.

2 —  Osmanh tmparatorluğu’nun Para Rejimi:

Avrupa ile şark arasında, kendisi için hiç de müsait olmıyan bir aracj 
vaziyetine düşen Osmanh devletinin içine sürüklendiği İktisadî kriz Uk tesir
lerini kıymetli madenlerin azalmasında gösterdiği için, bu durum devletin para 
rejimi üzerine gittikçe kötü tesirler yapmıya başlamıştır. Bunu rakamlarla
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gösterebilmek maksadiyle, bu meseleyi izaha lüzum vardır, ve aynı zamanda, 
mevzuumuz ile de ilgisi büyüktür.

Osmanlı malî sisteminde para rejimin temelini ‘ ‘akçe,, denen bir sikkenin 
teşkil etmiş olduğunu biliyoruz. Gümüşten yapılan bu paramn geçirdiği vezin 
değişikKkleri ekonomik bakımdan Osmanb, İmparatorluğunun nasıl bir kararsız
lık içinde yüzdüğü hakkında açık bir fikir vermektedir. Halil Ethem Bey’in 
Meskûkât Katalogunda, Sultan Orhan’a ait beş akçelik bir sikke mevcuttur ki, 
müellif bu paranın adını bilemiyor. Bizim sonraki devirlerden elde ettiğimiz 
malûmata göre, bu tamanıiyle “ Şahî,, denen Osmanh parasıdır ve Orhan’a ait 
beş akçeye müsavi olduğu kayıt olunuyor ki, bu halde, ilk Osmanb akçesi bu 
■‘Şahî,, vezninin beşte biri hesabı ile, aşağı yukarı O, 37 dirhem idi, demek 
olur. Bunu o zaman para kesme muamelâtındaki ifade ile kaydetmek icab- 
ederse, 100 dirhem gümüşten 269 akçe kesilmiş olduğu anlaşılır Çelebi Sultan 
Mehmet devrine ait akçenin veznine bakılırsa, yine 100 dirhem gümüşten 266.5 
akçe kesilmiş olduğu görülür. Aynı katoloğdaki tesbit olunan vezinlere göre,
II. Murad’ıh zamamnda 100 dirhem gümüşten sıra ile, 320, 299.9, 304.8 akçe 
kesilmiştir. 1450 de, 100 dirhem gümüşten 375.5, 1462 de 300 1470 de 337 
akçe yapılmıştır. Fatih’in son zamanlarında , yani 1475 te ayni miktar gümüşten 
400 akçe kesildiği gibi, 1477 (882) de bu adedin 280 e indirildiğini, bu suretle 
akçenin kıymetinin birden bire artırılmış olduğunu yine Bursa şeriye sicille
rinden tesbit etmiş bulunmaktayız

1450 de kesilen ile 1477 de kesilen akçeler mukayese edilince, denebilir ki, 
İstanbul’un fethi arifesinde devletin malî durumu iyi değildi. Çünkü, o zamanın 
akçesi bu sonuncudan üçte bir kadar bir kıymet düşüklüğü gösteriyor. Fatih 
Sultan Mehmet’in, hayli uzun olan hükümdarlığı sırasında akçenin yavaş yavaş 
kıymetlendiği görülmekle beraber, eğer Meskûkât Kataloğu bizi â^üfetm ıyor- 
sa 1^75 te yeniden düşmüş ve iki sene sonra, yani L^77 de ‘ ‘ cedit,, akçe 100 
dirhemden 280 olarak kesildiğinden,devletin malî durumunu düzeltmek mümkün 
olmuştur. Fakat, II. Bayazıt devrinden itibaren akçenin gümüş miktarının 
mütamadiyen azalması, 1577 deki düzelmenin zoraki olduğunu göstermektedir. 
Hakikaten 1^81 (886) tarihini taşıyan akçenin veznine bakılırsa, bu tarihte 
yüz dirhem gümüşten 426.5 akçe kesilmiş olduğu görülür. Mamafih 400 olarak
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22 Devletin dünya ekonomik cereyanları içindeki kötü durumunun X V III . asrın başla
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kesilen de mevcuttur Yavuz’un tahta geçeceği sırada, dört yüz akçenin yüz 
dirhem gümüşe müsavi olduğu Kayseri şeriye sicillerinde görülen bir terekeden 
tesbit olunmuştur -®. Meskûkât kataloğu’na nazaran, bu padişah, nanuna olan 
918 (1512) tarihli akçe, 100 dirhemden 457 hesabiyle kesilmiştir. Bununla ber
aber, Yavuz SeUm’in, 1516 (921) da, yeniden akçeyi babasmm zamanmdaki 
kıymetine çıkardığım, bu sırada Bursa ve Karesi sancaklarına yoUanan “ eski 
akçe ve gümüş yasakçıları,, na yollanan fermanlardan öğreniyoruz. Burada, 
yakalanan her yüz dirhem eski akçeden 400 adet yeni akçe kesilmesi hakkında 
katî emir ve talimat mevcuttur

Kanunî’nin hükümdar olduğu 1520 (926) da, namına kesilen ük akçenin, 
yeniden, 100 dirhemden 457 akçe ohnak üzere, bir kıymet düşüklüğüne uğra - 
dığı görülüyor; hattâ 533 blam da vardır. Fakat, bu devirde umumiyetle bu 
100 /457 nisbeti muhafaza olunmuştur. II. Selim zamanında, yeniden, akçe yüz 
dirhem gümüşten 490 ve aynı saltanat sırasında 533 olarak kesilmiştir. III. 
Murad’ın cülusunda, 100 /426.5 elde edilmekle beraber, bunda kalınamıyarak, 
yüz dirhem gümüşten, evvela 533 ve daha sonra 800 akçe kesilmiş ve hattâ 
bu 950 ye kadar çıkarılmak suretiyle akçenin gümüş değeri çok küçültülmüştür.

Osmanlı imparatorluğundaki ekonomik faaliyette ve ticarî mübadeleler
de,esas ölçü olduğunu söylediğimiz ve XVI. asrın sonuna kadar yapıldığı gümüş 
miktarı bakımından geçirdiği değişiklikleri kaydettiğimiz “ akçe,, den daha 
büyük sikkelere gelince, bunlardan bizce malûm olanları, küçüklerinden büyük
lerine doğı-u, “ para,,, ‘ ^şahî,, ,‘̂ ‘esedî (arslanU) kuruş,,, ‘̂ 'Kâmil kuruş,, (bunlar 
gümüşten yapılmıştır), altun (yahut flori) dir.

Bu Sikkelerin bahis mevzu ettiğimiz uzun zaman zarfında geçirdikleri 
değişiklik ya hiç yoktur, yahut gözde tutulmayacak derecede azdır. Meselâ, 
1520’de Kanunî namına kesilen şahîile 1575 te II.Murad için kesilen şahî, tama- 
miyle aynı vezindedir. II. Bayazıt tahta çıkınca kesilen bir altun ile II. Murad’m 
altunu birbirlerine tamamiyle müsavidirler. Hattâ bu son padişah namına 
kesilen başka bir altunda, vezin yüzde bir bucuktan biraz fazla arttırdmıştır.

Akçenin küçülmesi altun karşısında olan değerini de azaltmak zaruretini 
göstermiştir. Şimdi bunun seyrini de kaydedeUm:

1431 de, bir flori altunu 35 akçe olarak tesbit olunmuştu 1462 de ise, bir 
altunun 40 akçeye çıkmış olduğunu görüyoruz Bu sıra bir Kâmil Kuruş da
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35 akçeyi geçiyordu. Arada görülmesi mümkün olan anormal haller hariç, bu 
resmî rayicin 1548 sıralarına kadar devam ettiği görülmektedir. Bu tarihten 
itibaren altun 60, Kâmil kuruş 40 akçeye çıkarıldı. 1585 e kadar bu rayiç devam 
ettikten sonra, nihayet, bu yıl akçenin değeri, yüz dirhem gümüşten 800 adet 
kesilecek şekilde düşürülmesi üzerine, altun 110, Kâmil kuruş 70 akçe kabul 
olundu 33. 1590 da akçe daha fazla küçüldüğünden (100 dirhemden950 akçe), bir 
altun 120 ve tam (kâmil)kuruş 80, Esadî 70 akçeye çıkarddı. Akçenin diğer altun 
ve gümüş sikkeler karşısındaki bu kıymetleri tabiatiyle, resmî rayiç idi. Serbest 
piyasada, yani, halkın kendi aralarındaki alış verişlerinde, akçe her zaman aynı 
kıymeti muhafaza edecek şekilde mübadeleye vasıta olabiliyor mıj^dı? 1550 den 
sonraki zamana ait ekonomik hâdiseler üzerinde yaptığımız müşahedelere 
nazaran, hükümetin akçeye takdir ettiği altun ve kuruş karşısındaki resmî 
kıymet yalnız devletin reaya ile olan münasebetlerinde (yeni vergiler ve devlete 
mecburi mal satmalarında) cari idi. Ticarî hayatta ise, akçe daima daha düşük 
muamele görüyordu. Bunun sebebleri, büyük Yahudi maliyecilerin, hükümetin 
kestirdiği akçelerin kenarlarını kırpmak suretiyle, vezinlerini düşürmeleri, çoğu 
Yahudi olan usta kalpazanların ortaya çıkardıkları pek çok kalp akçelerin esas 
akçelerle karışmaları, bizzat devletin sık sık ‘ "cedit,, akçe çıkarmak suretiyle 
eski akçeleri yasak etmeyi âdet edinmesi gibi haUer idi. En nihayet, III. Murad 
devrinden itibaren hükümet dc“ mağşuş akçe,, çıkarmıya başlamış, bu da ‘ ‘akçe,, 
denen esas mübadele sikkesinin kıymetini büsbütün kararsız hale getirmişti. 
Kısaca bahsettiğimiz bu hâdiseler, Osmanlı malî tarihinin ve XVI. asır ekonomi
sinin en mühim meseleleri olmakla beraber, burada daha fazla uzatmayı lü
zumsuz görüyoruz. Yalnız, şu kadarını ehemmiyetle kaydetmek icabeder ki, 
gerek hükümetin ve gerek vilâyetlerdeki darphanelere tesir edecek durumda 
olan resmî şahsiyetlerin ve gerekse akçeleri kırpan ve taklit eden hususî şahıs
ların ekonomik düzene muzır olan bütün bu faaliyetlerinden yegâne zarar 
gören unsur reaya denen köylü vergi mükellefi idi. Çünkü, devlet bütün vergi
leri altun, kuruş, ve “ zaruri hallerde,, , tartılmış halis akçe olarak toplamaları 
için tahsildarlara sıkı emirler vermekte idi. Bu vaziyette, köylü halk bu şartları 
haiz parayı bulabilmek veya tahsildara ehndeki “ kırkık,, yahut kalp akçeyi 
kabul ettirebilmek için ayrıca soyuluyordu.

Hükümet “ akçe,, yi acaba neden mütemadiyen küçültmek mecburiyetinde 
kaldı. Bazı müelliflere göre, Fatih devrinden başlıyan bu hareket, hazîneye kâr 
temin etmek için yapılıyordu®''. Böyle bir iddia şüphesiz ne tarihî realiteye ve 
ne de ekonomi ilmine uygun düşemez. Bir defa, akçenin gümüş değerini azaltmak 
devlete kâr değU zarar getirir. Çünkü, mîkdarları kanunnamelerle akçe olarak 
tesbit edilmiş olan vergiler öyle devletin darphanesinde istediği zaman küçültü- 
verdiği akçesi gibi değişivermiyorlar, sabit kahyorlardı. Şu halde, akçenin 
vezni, meselâ, yarı yarıya düştüğü zaman, toplanan vergiden gelen akçe de o
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nisbette az olacaktı. Şimdi, resimlerin ilk vaz olundukları gibi kaldıklarını kanun
nameler tarihi bir hakikat olarakbize gösterdiklerine göre, meselâ, Fatih devrinde 
iki koyundan alman bir akçe ile bir de III. Murad zamanında yine iki koyundan 
ahnan bir akçelik resmi mukayese edelim. Yukarıda akçelerin kıymetleri hakkın
da verilen rakamları hatırlarsak, göreceğiz ki, devlet Fatih devrine nazaran koyun 
resminden, III. Murad devrinde tam 3.4 defa zarar etmiştir. Fatih, kendi devrinde 
büe bazen yüzde 33 ölçüsünde bir vezin azaltmayı göze alarak cedit akçe çıkar
maya mecbur olmuştur. Bu, toplanan resimlerden de, aynı suretle, yüzde 33 kay
betmek demekti. DenebUir ki, Osmanlı devlet teşkilâtının üzerinde oturduğu 
vergi müessesesi denen binanın temelleri bu, akçe vezninin gitikçe azalmasiyle 
sarsılmaya başlamıştır. Bu kadar büyük bir ekonomik hâdiseyi zamanın rica
linin göremediğini farzetmeğe hiç te yer yoktur. Aksine her padişah daha kıymet
li akçe bastırmaya çareler aramıştır; akçenin geçirdiği safhalar hakkında ver
diğimiz rakamların seyri bunu tamamiyle göstermektedir. O halde, devletin, malî 
sisteminin üzerine dayandığı bu temel ' ‘ sikke,, nin mütemadi düşmesinin ve 
kendisi ile beraber bu sistemi de uçuruma sürüklemesinin sebeplerini tamamiyle 
tarihî zaruretlerde ve devrin ekonomik şartlarmda aramak lâzımdır.

Daha Fatih devrinde devletin müthiş bir gümüş ve altun darhğı içinde kıv
randığını aldığı tedbirlerden anlıyoruz. 1477 de kesilen cedit akçe münasebetiyle 
çıkarılan fermanlar bunu bize pek iyi göstermektedir. Sancaklara ve bilhassa 
büyük ticaret merkezlerine “ eski akçe ve gümüş yasakçıları”  yollamyordu. 
Bunların vazifesi, bilhassa kuyumcuları kontrolda tutarak, kendilerine tayin 
olunan miktardan fazla gümüş işlemelerine mani olmaktı. Eski akçenin de 
ahş verişte kulandmasına engel olacaklardı 5̂. Bu sıkı tedbirlerin mânâsı 
hususî şahısların kendi malları olan gümüş külçelere devletin el koymayı dü
şünmesi demekti. Haldkatte, kuyumcuların ya kendileri veya diğer bu 
işi ticaret haline getiren birtakım adamlar, devletin ve halkın s® darphane
lerde kestirdikleri gümüş akçeleri piyasadan tophyarak avani ve diğer eşya ha
linde işledikten sonra, hariçten gelen tüccarlara satıyorlardı. Bu da çabuk çabuk 
akçe darhğı çekilmesine sebep olmaktaydı. Bu hal kalpazanlar için çok kârlı idi. 
Çünkü, “ akçe müzayakası”  bunların kalp akçelerim'n kolayca ve çok miktarda 
sürüm temin etmesine yardım ediyordu.

Hele gayet iyi tetkikine imkân bulduğumuz, 1550’den sonrasımn İktisadî 
hâdiseleri, devleti, akçesini hep küçültmeye sevkeden zaruretleri daha iyi anlat
maktadır. Bu sıralarda, yine devletin ve halkm kestirdikleri saf gümüş akçeler 
Yahudiler ve kuyumcular tarafından toplanarak kaybediliyor ve yerine kalp 
akçöler geçiyordu. Ayrıca, İstanbullu ve Edirneli bazı yahudiler de, mültezim-
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lerle ve mübaşirlerle anlaşarak, hâzineye sevkedilmek üzere toplanmış olan 
vergi akçelerini altun, kuruş ve hattâ kalp akçelerle değiştirdikten sonra,bu 
gümüş akçelerin kenarlarını kırpmak suretiyle, çıkan parçaları kâr olarak kendi
lerine abkoyup/'kırkık”  akçeleri yeniden piyasaya sürüyorlardı. Devlet ve halkı 
büyük zararlara sokan bu gibi faaliyetler, bilhassa Bursa ve Ankara gibi geniş 
mübadele muhitlerinde bu işi idare edenlere çok büyük kârlar temin ediyordu. 
Devlet kendi hâzinesine ve halka ağır zararlar veren ve memleketteki gümüşü 
eriten bu parazitlere karşı şiddetli mücadele açmakle beraber, muvaffak olamıyor
du. Bu vaziyette, akçenin eski kıymetinde kalması değil, mümkün olduğu kadar 
küçülmesi ekonomik kaideye daha uygundur. Hattâ, gümüş akçenin büsbütün 
tedavülden kaldırılması en makul olan tedbirdi. III. Murad devrinde, “ mağşuş,, 
ve “ züyûf,, akçe çıkarılmak suretiyle bu yola dahi gidilrhişti. Fakat, KYI. asrın 
ekonomik kaideleri henüz hakiki kıymeti olmayan madenî paranın geçmesine 
elverişli değildi. Hulâsa, Osmanh devletini kendi malî sisteminin ana ölçüsü 
olan “ akçe,, yi bozmaya zorlayan tarihî ve ekonomik âmiller umumî hatlariyle 
bunlardır. Mesele, esas ınevzumuz olmadığı için daha teferruatlı ve ikna edici 
bilgi vermeyi fazla buluyoruz. Akçe küçülmesi hâdisesinin devletin kanunname
lerle müesses vergi sistemini nasıl temelinden sarstığını, vergilerden bahsederken 
anlatacağız.

3 — Eşya Fiyatlannm Yükselmesi ;

Altun ve gümüş darhğı yüzünden, devletin para rejiminde görülen bozulma 
hâdisesi ile birlikte, başka bir ekonomik olayın da iyice giliştiğini görüyoruz 
ki, o da eşya fiyatlarmm yükselmeye başlamalarıdır. Biı taraftan para darlığı, 
diğer taraftan pahalıhk, birbirleriyle zıt düşen iki hâdise gibi görünüyorsa da, 
yukarıda anlatıldığı üzere, temel mübadele vasıtası olan akçenin mütemadiyen 
küçülmesi, kalp akçelerin ortaya çıkması, hulâsa para durumunda görülen ka
rışıldık, ayrıca, zengin bir Avrupa’nın Türkiye’nin iç pazarlarında gösterdiği 
faaliyet Osmanh imparatorluğu için böyle bir anormal durum yaratmıştır. 
Şimdi, rakamlara dayanarak, bahsettiğimiz umumî pahalılığın derecesini ve 
eşya cinslerine göre olan nisbetlerini tesbit edelim:

35 akçenin bir “ flori,, ye eşit olduğu 1431 sıralarında, eşya fiyatlarımn ne 
olduğu hakkında rakamlara malik olmadığımızdan, kati bir şey söyliyemiyece- 
ğiz. Ancak, bazı emarelerden tahmin olunabiUr ki, bu tarihten evvel eşya fiyatla
rı, sonraki devre bakılınca, daha ucuzdu. Bu sıralardan yüz sene evvel Anadolu’ 
dan geçmiş olan seyah İbni Batuta, Kastamonu ve Bolu taraflarının fevkalâde 
ucuzluğunu ifade için bazı rakamlar veriyor. Meselâ, iki dirhem gümüşe semiz 
bir koyunun yansı ahnabilmekte idi. Kesilmiş bir koyunu ortalama 20 okka 
olarak kabul edersek, bir akçe 0,37 dirhem gümüş olduğuna göre, bütün bir' 
koyunun eti 11 akçeye gelir. O halde, sağ bir koyunu aşağı yukarı 15 akçeye 
satın almak mümkündü. Seyyah daha bazı rakamlar söyledikten sonra, bu
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kadar düşük narhı dolaştığı yerlerin hiçbirinde görmediğini kaydediyor. O 
zaman yeni kurulmakta olan yeniçeri ocağı mensuplarına iki akçe ulûfenin kâfi 
görülmesi, bir esirden 25 akçe ‘ ^pençık resmi,, alınması gibi haller de o vakitki 
ucuzluğun delilleridir. Bir dirhem gümüşün 3 akçeye müsavi olduğu (100 dir
hemden 300 akçe) 1462 sıralarında, Bursa şehrinde unun kilesi (16 okkası)
3 akçeye satılmakta idi. Bu suretle bir akçeye 3 okka (4 kiloya yakın) ekmek 
almak mümkündü. Bir arşın pamuk bezi 2, keten bezi 3 akçeye satıbyordu. bir 
balta 3 akçe ettiğine göre, ham demirin okkası bundan da aşağı idi 1487 
(892) de, Kayseri’de bir koyun 30, bir deve 500, buğdayın kilesi 6 (kıtlık) akçe 
idi. Yine Kayseri’de, 1511 (916) de keten bezin arşını 2.5, buğdayın kilesi 
(16 okkası) 2, koyunun tanesi 30, sade yağın okkası 4, sabun 3, bal iki akçeye 
satılıyordu Avani fiyatlarına göre, bakırın okkası da 10 akçeden aşağı idi. 
Gerek Bursa’da ve gerek Kayseri’de boşanma dâvalarında, sahipsiz esir bulun- 
malarmda, çocuk bakıcılarında ve öteki hallerde nafakalar 1 akçe olarak 
kesiliyordu. Irgat (amele) gündelikleri 2 akçe idi

Pamuk ipliği, 1467 de, Bursa’da 10 akçe olduğu gibi, 1511 de Kayseri’de 
de aynı fiyata satıhyordu.

1548 tarihine kadar olan fiyatlar üzerinde yaptığımız tetkikler ehemmiyetli 
yükselmelerin olmadığını göstermiştir. Elimizdeki imkânlara göre misal aldığı
mız Edremit, Bursa ve Kayseri ’de fiyatlar birbirine çok yakındırlar. Yanhz 
Edremit’te, hububat diğer yerlere nazaran çok pahalı olarak görülüyor ki, bunun 
sebebinin Avrupa’ya hububat kaçakçılığından ileri geldiğini sanıyoruz. Öteki 
iki şehirde buğdayın ortalama fiyatı 3 akçeyi geçmediği halde, Edremit’te 5.5 ile 
10 akçe arasında değişiyor.

1548’den itibaren, eşya fiyatlarında ehemmiyetli bir yükselme müşahede 
olunuyor. Bu arada altun 60, kâmil kuruş da 40 akçeye çıkarılmıştır. Bu iki 
ekonomik hâdisenin birbirleriyle münasebetleri meydanda olmakla beraber, 
akçenin gümüş değerinin düşürülüp düşürülmediği hakkında bir bilgimiz yoktur. 
Yükselmeler şöyledir:Edremit’te, biı koyun 50 den yukarı satıhyordu ;Kayseri’de 
de aynı fiyata çıkmıştı. Bu orta Anadoln şehrinde buğdayın kilesi artık 5 akçeden 
aşağı düşmüyordu. Kayseri’ye ait 916 (1511) ve 959 (1551) tarihli iki defterde 
görülen pek çok eşya fiyatları, 1548 den evvelki ve soıiraki iki durumım birbirin
den olan belirli farklarım göstermektedir. Bundan sonra eşya fiyatları XVI. 
asrın sonlarına doğru yavaş yavaş yükselmiştir. Meselâ, Edremit’te, ortalama,6-7 
akçeye satılan buğdayj 1548’den sonra 15 akçeden aşağı düşmedi. 1585’te akçe 
100 dirhem gümüşten, 800 adet kesilecek şekilde küçültüldüğünden dolayı.
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37 Çünkü bu bir esixîn*125 akçeye satıldığını gösterir.
38 Bu rakamlar Bursa Ş. Sc. Nr. 1 /I  deki muhtelif terekelerden alınmıştır.
39 Ankara Etnografya Müz. Kayseri Ş. Sc. No. 1 den.
40 Kanunnamelerde biı- zaruretle zilrolunan fiyatlar da aynıdır: Ö. L. Burkan Kanunna

meler, s, 132,



buğdayın fiyatı da 30 dan yukarı çıktı. Kayseri ve Ankara gibi Orta Anadolu 
şehirlerinde bir küe buğday artık 12 akçeden aşağı satılmıyordu. Yine buralarda 
bir koyun 60 akçeden yukan alıcı buluyordu.

Yüz sene içinde, pamuk bezi iki üç akçeden 5 - 6 akçeye, sabun 3 ten 10 a, 
bal 2 den 10 akçeye yükselmişti. Bu sırada artık bir ırgat (amele) Ankara’da
5 - 6  akçe gündelikle çabşıyordu.

Akçenin daha şiddetli kararsızbk devrine girmesi, Avrupa’ya olan devamb 
erzak ve memnu maddeler kaçakçüığı, Celâli mücadelesinin gitikçe umumileş
mesi gibi çeşitli hadiseler, 1585 ile 1595 yılları arasında, evvelki yüz senelik za
mana nazaran daha fazla âni bir pahalılaşmaya sebeb oldular. Buğdayın Edre 
mit’te 40-50, Orta Anadolu’da 20 akçeden aşağı düşmediği görülüyordu. Anka
ra’da sabun 22, sade yağ 20, bal 19 idi. Irgad 10 - 12 akçeye çahşıyordu.

Bir sürü eşya listesini ve bunların fiyatlarını vermekten ise, şimdiye kadar 
misal olarak aldığımız maddelerin geçirdikleri fiyat değişmelerini birbirleriyle 
mukayese etmek suretiyle yeter bir fikir elde etmek mümkündür. XV. asrın 
ortalarından XVI. asrın ortalarına kadar kilesi hep 2 - 3  akçe etrafında kalan 
buğday, bundan sonra 5-6 akçeye çıkmıştır. Eğe ve Marmara sahillerinde bu 
yükselme daha fazla idi. 1585’ten sonra ildnci bir pahalılaşma kaydeden aynı 
madde Oçta Anadolu’da 12 akçeden aşağı düşmemiş ve giderek 20 ye çıkmıştır; 
1595 sıralarında buğday umumiyetle 20 akçe idi. Ege sahillerinde ise kaçakçılık
tan dolayı ortalama fiyatın 40 olduğu görülüyor. Tabiî, bu yüzelli senelik zaman 
içinde, kıtlık senelerindeki anormal fiyatları gözde tutmuyoruz. Görülüyor ki, 
bir buçuk asırlık bir zamanda buğdayın fiyatı on misline yakın bir yükselmeye 
uğramıştır. Koyunun fiyatı aynı hareketi takip ederek 20 - 25 ten 50 - 60 ve 
1595 sıralarmda 70 - 80 akçeye çıkmıştır. Pamuk bezi 2 den 5 - 6  ya, bakır 6 - 7 
den 30 - 35 e, ham demir 2 -3  ten 15 akçeye çıkmıştır. Sade yağ da asrın başların
da 3 - 4 akçe iken, 1595 te 18 - 20 akçeye satılıyordu. Nafakalar 1 den 3 e, günde
likler 2 den 10-12 ye yükselmiş bulunmakta idi. Akçe, hem gümüş vezninden ve 
hem de altun karşısındaki kıymetinden 3 - 4  defa kaybettiğine göre, buğday 10, 
koyun 4, bez 3, bakır 5, ham demir 5, nafaka 3, işçiUk 5 defa pahablaşmışlardır. 
Bu netice, bilhassa buğdayın on misli bir fiyat yükselmesme maruz kalması 
mevzuumuz bakımından çok mühimdir ki, ileride yine babsolunacaktır.

1596 üe 1603 yıUarı arasındaki fiyatlara gelince, bu senelerde Anadolu asd 
tetkik mevzuumuz olan “ Celâli Fetreti”  devrine girmiş olduğundan, pahalılaşma 
misH görülmedik derecede fazladır; bu anormal durum doğrudan, doğruya 
CelâK karışıldığı ve “ akçenin kesadı”  denen bir nevi enflâsyon ile ilgilidir ki, 
hâdiselerin izahı sırasında anlatılacaktır.
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B — OSMANLI DEVLETİNDE VERGÎ SİSTEMİ

1 — Devletin Vergi Koyma Şekli ve Reayanın Mükelleflik Sıfatı:

Bütün Celâlî mücadelesi devaıtunca, devlet memurunun Celâli olmasında 
vergi alma meselesi baş dâva olarak karşımıza çıkar. Çünkü, Osmanlı ümerası, 
hazine namına hareket eden eminler, mültezimler ve serbest timar sahipleri 
(umumiyetle has ve zeamet sahipleri) kanunnamelerde kendilerine “ hâsd”  kay
dolunan “ resim”  leri muayyen mikdanndan fazla olarak istedikleri, hattâ kanun
da hiç olmıyan birtakım bid’atleri reayadan, “ âdet”  adı altında tahsil etmeğe 
kalktıkları zaman, kendilerne karşı şikâyetler yükseliyordu. Onun için, devletin 
vergi sistemini esaslı surette bilmek icabeder.

Osmanlı tarihinde vergi meselesinin nasıl bir önem taşıdığını anlamak 
için, bütün devlet müesseselerinin vergi işi ile doğrudan doğruya ilgili olduk
larım hatırlamak kâfi gelecektir. Devlet hizmetinde çalışan kimselerin büyük 
bir çoğunluğuna, hâzineden nakit akçe verecek yerde, rea^^anın üzerinde bulunan 
vergilerden maaş tahsis olunması devlet mekanizmasına böyle bir karakter ver
miştir. Osmanlı imparatorluğuna bu halin Ortazamandan kaldığı tabiidir.

Vergi alma işinde, nevi ve mikdar tayin olunurken, iki prensipten hareket 
edilmektedir; bilisi İslâm hukuku, diğeri “ örf”  hukukudur. “ Tekâlif-i şer’iye”  
(cizye, ağnam, öşür vesaire...) tamamiyle İslâmî kaidelerin vergileridirler. 
“ Tekalif-i örfiye,, ise geleneklere dayanarak konmuş “ resimler,, dir. Meselâ, 
“ resm-i mücerred” , “ resm-i bennak” , “ resm-i arus”  vesaire.. TekâUf-i örfiyenin,
o zaman daha çok kulamlan tabiri ile, rüsum-ı örfiyenin teşekkülüne mahallî 
gelenekler ehemmiyetle tesir ettiklerinden dolayı, bu nevi verginin çeşitleri pek 
çoktur. İçlerinde, imparatorluğun her tarafından ahnanlar olduğu gibi, mahallî 
olanlar da vardır.

Şer’ î vergilerin mikdarlarım tayin hususunda “ fıkıh”  kitaplarma uymaya 
çahşdıyor. Örfî resimlerde ise, devlet işgal ettiği topraklarda kendisinden evvel 
yaşıyan devletçiklerin kanunnamelerinde mevcut mikdarları gözönünde tutmakta 
ve bazı zaman da bunları azaltmaktadır. Büsbütün kaldırdığı vergiler de görülü
yor'” . Geçmiş devletin vergisini “ akçe,, olarak tesbit ederken, Osmanlı Devleti
o eski devletin sikkesini akçe ile karşılaştırıyor ve yeni kanunnameye, kendi 
akçesini esas olarak koyuyordu ‘*2.

İslâm hukukuna göre, mülkiyeti “ mîrî,, sayılan köy topraklarını el
lerinde tutan köy halkımn devlete vermeğe borçlu oldukları bütün “ tekâUf-i 
şer’iyye”  ve “ rüsum-ı örfiyye”  her sancağa ait “ kanunname”  de “ akçe”  ve
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41 Meselâ Budin’ de sahibi raiyyet olanların eski geleneklerden faydalanarak devam ettik
leri “ bid’ at,, lar, şikâyet üzerine 13 sefer 979 tarihli bir fermanla kaldmlmışür. Müh. 12, s. 320.

42 ö .  L. Barkan’m  yaymladığı kanıınnamelerde misaller çoktur. Meselâ s. 130. Diyar- 
bekir kanunnamesi.



“ mahsülün öşürü”  olarak inceden inceye tarif ve tayin olunmuştur. Mîrî toprak
lara sahip olduğundan dolayı vergi mükellefi olan kimseye kanunname dilinde 
“ raiyyet,, adı verilmektedir. Bu vergileri almaya yetkisi olan memur da “ sahib-i 
raiyyet,, sıfatını alıyordu. Gerek tekâlif-i şer’iyyeyi ve gerek rüsumu örfiyeyi ha
zine hesabına toplamıyarak devlet hizmetUsi olanlara verme âdeti Osmanlı dev
letini böyle teferruatb ve uzun ömürlü kanunlar kabul etmeğe sevketmiştir. Şu 
halde. Vilâyet kanunnameleri tamamiyle vergi kanunnameleri karakterindedirler. 
‘ ‘Cürüm ve cinayetlerden”  ‘ ‘ cerime”  denen nakdî cezalar alınmakta olması ceza 
kanunlarının da vergi kanunnameleri arasında yer almalarım zaruri kılmıştır. 
Bazı müellifler, buna bakarak, âmme hukuku sahasında Osmanb devletinin 
kendine has bir hukuk sistemi yarattığım ileri sürmüşlerdir. Halbuki bu adı 
geçen kanunnamelerin, reaya ile devlet münasebetlerinde, ne gibi meseleleri 
içlerine aldıkları ve nelerin dışarda kaldığı üzerinde düşünülürse, geniş bir âmme 
hukuku tedvini faaliyetinin bahis mevzuu olaımyacağı, bu kanunların vaz’ında 
hâkim olan yegâne gayenin reaya ile kendi hesabına vergi tahsil etmeğe yetkili 
şahsın ihtUâfa düşmelerini önlemek olduğu açıkça görülüyor. Bunu şu da isbat 
eder ki, vergi kanunnamelerine giren “ resimler” , tahlili hakkı memura, daha 
doğrusu timar (has, zeamet) sahibine verilmesi âdet olan vergilerdir Tahsili 
hakkı devlete ait olan ve bütün reayayı ilgilendiren “ tekâli-fi divaniye”  adındaki 
vergi nevileri kanunnamelerde bahis mevzuu edilmiyor. Kanunların bu hususi
yetlerinin 'konumuz için büyük bir önem taşıdıkları ilerdeki izahlarda anla
şılacaktır.

Bütün bunları gözde tutarak denebilir ki, devletin, memur ile halk münase
betlerini tanzim etme gayreti, Osmanb memleketlerinde, “ raiyyet ile sahib-i 
raiyyetiiı”  münasebetlerini düzenhyen ayn bir hukuk sistemi doğurmuştur. Mîrî 
toprakları işleten ve fiilen üzerinde oturan köy halkı “ raiyyet”  tir. Şehir ve ka
saba halkı, köy toprağı ekseler de, gelip burada yerleşmedikçe, “ raiyyet”  sayıl
mıyorlardı. Kanunnameler şehirlerin halkmı pazarlara ve ticarî faaliyete iştirak
leri ölçüsünde ilgilendirmekte idi. “ İhtisap” , “ İhzariye” , “ damga” , “ boyahane”  
ve başka kısımlara ayrılan, şehirlerden hasıl olma “ resimler”  tamamiyle kanun
namelerde yer almışlardır. Bu vergiler, ya ümeraya “ hasıl”  yahut hâzineye 
“ mukataa”  olarak verilmekte idiler. Şehirlerin, timar, zeamet veya has olarak 
verildikleri görülmediği için, meselâ ticaretle hiçbir alâkası olmayan şehirli bir 
kimsenin kanunnamelerle ilgisi yok gibidir.

“ Raiyyet,, denen şahsın, köy topraklarım elinde tutan ve fiilen bu topraklar 
üzerinde oturan insan olduğunu izahtan sonra, “ sahib-i raiyyet”  in kim olduğu
nu da bUmek lâzımdır. Kanunnameye göre, bir köyün “ timar”  adı altında bir 
dirlik addolunan vergUerine sahip olan şahıs “ sahib-i raiyyet”  dir. Fakat fülî du
rum ile kanunname karşılaştırıldığı zaman, bu tâbir çok vakit nazarî kalmakta 
ve raiyyete muadil bir sahib-i raiyyet ancak “ serbest timar”  statüsünü haiz yer-
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lerde görülebilmektedir. Bildiğimiz timarlı sipahi, sahib-i raiy}'et addolunmasına 
rağmen, bu vasfı çok zayıftır. Çünkü, timarım teşkil eden köyün “ cürüm ve cina
yet”  resmini o sancak beyi ve subaşı ile ortak tırB aza n  aynı köyde, başka sipa
hilerin de timarlarına “ hasıl”  yazdmış “ resimler”  vardır Hulâsa, timarlı sipahi
nin timarma subaşı, sancakbeyi ve kadı her zaman müdahele ederler Hattâ 
bunların müdahalelerini icabettiren işlerin önemi dolayısiyle, “ sahib-i raiyyet”  
addolunan sipahinin nufuzu ehemmiyetsizdir. “ Serbest,, olan timarlara gelince 
(ki, buralar has, zeamet, dizdar timarı vakıf tımarı gibi yerlerdir), buralara sahip 
olanlar raiyyetlerinin kanunnamelerin şümulü içinde kalan bütün “ rüsum-ı 
örfiyye ve tekâüf-i şeriyyesine”  sahiptirler. ‘ ‘Rüsum-ı serbesti”  denen “ cürüm ve 
cinayet” , “ resm-i arus”  başka, birtakım hâdiselerden alınacak “ resimler,, de 
serbest timar sahibinin olduğundan, asayiş vazifesi de kendi üzerine düşen bir 
vazifedir. Sancakbeyinin böyle yerlere karışmasına hiçbir vesile kalmıyor. Yalmz 
“ şer’i şerif” in mümessili olan kadı serbest toprakları dahi kontrol ve kaza selâ- 
hiyetini katiyetle icra eder. Bir köyün “ serbest timar” , yahut serbest olmıyan 
timar, veya mukataa olması hali, daimi olamaz. Devlet istediği zaman meselâ 
serbest olan has topraklarını yeniden serbest olmıyan timarlar halinde sipahi
lere verebildiği gibi, timarları da birleştirerek has verebihr. Mukataalar da aym- 
dır. Bir yeri mukataa yaptığı gibi, mukataalan da dirhk olarak verebilir.

Hulâsa, devlet mîrîye ait saydığı bütün topraklar üzerinde oturan insanlara 
tekâlif-i şeriyye ve rüsum-ı örfiyye adını alan iki grup vergi koymaktadır ve bun- 
larm cinsleriyle mikdarlarını kanunnamelerinde tayin ve tarif etmiştir. Bun
ları kendisi toplamıyor, hizmetindeki memurlara timar d’ rliği olarak veriyor. 
Hâzineye ait mukataalar ve padişaha ait haslar dahi mültezimler, eminler 
ve voyvodalarla idare olunduklarından dolayı, bu hususta bir istisna teşkil 
etmezler. Kanunun “ raiyyet”  adını verdiği çiftçi vergi mükellefi, devlete 
borçlu olduğu vergi toplamımn yüzde doksamndan fazlasım adı geçen ka
nunnameler çerçevesinde olarak, başında bulunan sahib-i raiyyete öder.

“ Resimler”  ilk defa akçe olarak tayin olunmuşlar ve hemen hiç değiştiril
memişlerdir. Meselâ, bir altunun 35 akçeye geçtiği 1431de, resm-i bennâk 6, ve 
resm-i ağnam iki koyuna 1 akçe idi. Bundan 164 yıl sonra, yani 1595 te, bir altun 
120 akçeye çıktığı ve akçenin de gümüş değeri 3.4 defa azaldığı halde, bu adı 
geçen resimler oldukları gibi muhafaza edUmişlerdir. Bu anormal durumun 
sebeplerini ve neticelerini yerinde tetkik edeceğiz.

Buraya kadar bahsettiğimiz vergilerin, kanunnamelerin şümulü içinde olan
lar olduğunu söyledik. Burada kaydolunmağı lâzımgelen diğer bir vergi nevi de
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44 X V I. asrın ortalanndan itibarea subaşı resmi memur sıfatım kaybederek beyin şahsî 
adamı haline geldiğinden, timarh sipahi topraklannm “ rüsümü serbesti,, leri ümeraya kalmıştır.

45 Kanunî devri kauumıameleriude, her timar köyünün bütün “ resim,,leriniıı yalnız bir 
sipahiye verilmesi ve “ cürüm ve cinayet„in de sancak beyine bırakılması hakkında bazı ıslahat 
görülüyor.



“ tekâlif-j divaniye” dir. Avârız-ı divaniye dahi denen bu vergiler “ avarız akçesi”  
“ nüzül” , “ sürsat”  , “ kürekçi”  diye dört çeşit olarak görülmektedirleı ve XVII. 
asır devainınca adedleri daha çok artmıştır. “ Tekahf-i divaniye”  vergileri tama- 
miyle kanunnamelerin şümulü dışında kalıyorlar. Bu vergiler hiçbir suretle şahıs
lara tahsis olunamazlar. İltizama dahi verilmiyorlar. Devlet bunları bizzat ve 
şehir - köy farkı gözetmeksizin bütün memleketten tahsil eder. Akçe olarak 
tayin olunmuş sabit bir mikdarı da yoktur. Her sene ihtiyacına göre alacağı 
miktarı fermanlarla tayin eder. Avarızı divaniye, bir ferde veya mahsul, emlâk 
gibi, servete değil, muayyen sayıda erkeklerden ibaret bir mükellefler grubuna 
salınıyordu Ancak, bir şahsın bu vergiye tabi alması için, raiyyet evine ve 
tarlasına malik olması lâzımgelmekteidi. Şehirdeki oturulan evlerin sahipleri de 
avarıza tâbi alduklarına göre, bir ev veya tarla sahibi olmak kafi geliyordu, 
demektir. Bu vergileri toplamak üzere çıkarılan “ mübaşirlere”  verilen ferman
lar da, her avarız hanesine düşen verginin, bu haneyi teşkil edenler arasında mü
savi nisbette değil, “ âlâ” , “ evsat”  ve “ edna”  diye üç dereceye ayrılarak tahsil 
olunması hakkında kayıtlar vardır.

Kanunnamelerde mikdarı “ akçe”  olarak tayin olunmuş olmakla beraber, bu 
vergiler yanında mütaleası lâzımgelen bir “ resim”  de cizyedir. Tekâlif-i şeriyye’ - 
den olan bu “̂‘resim”  de, doğrudan doğruya devlet tarafından kendisi için tahsil 
olunuyor, ve dirlik olarak şahıslara verilmiyordu. Ayni zamanda tekâlif-i divaniye 
gibi daima değişmiştir.

Şu halde, bütün devlet vergilerini iki kısım olarak kabul ediyoruz. Birinci 
kısım vergiler umumiyetle “ raiyyet,, denen köylü mükelleflerden ve şehirlerde 
ticaretle ilişikleri olanlardan alınır. Bunlar, kanunnamelerle en ince teferruatına 
kadar tarif ve “ akçe”  olarak tayin olunmuşlardır. Zamanla değişmemekte ve 
sabit kalmaktadırlar.îkinci kısım vergUer, tekâlif-i divaniye vergileri ile cizyeden 
ibarettirler. Bunları doğrudan doğruya devlet kendisi tahsil ediyor, mikdarları 
her sene fermanlarla tayin olunuyordu. Seferlere çıkıkrken şehirdeki esnaftan 
istenen “ orducular”  bir nevi tekâlif-i divaniyedir ve bunda da mikdar zamana 
tâbi oluyordu.

2 —  Vergi Toplama Teşkilâtı:

Kanunnamelerle tayin olunan vergilerin hizmet erbabına ‘̂ timar”  dirihği 
v'e hâzineye mukataa tahsis olunduklarım söylemiştik.Hizmet sahiplerinin, ken
dilerine tophyacakları “ resimler”  hususunda, resmî bir vergi toplama teşküâtı
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46 Osmanlı devletinin Tanzimattaıı evvelki vergi durumunu inceliyen bazı müellifler 
“ tekâlif-i örfiye”  denince, bu tekâlif-i divaniyeyi anlamışlardır. Meselâ Abdurrahman Vefık, 
Tekâlif Kavaidi, s. 69. Bu yanlışlığın sebebi bizim yukarıda anlattığımız taribi tekâmülün bilin
memesi ve X V III . asra göre hüküm verilmesidir. Tekalif-i örfiyenin X V I. ve X V III . asır
larda katiyen tekâlif-i divaniye mânasına gelmediğini izahımız gösterecektir. Ayrıca Ö. L. 
Barkan’ın eserinde indeks, rüsum-u örfiye kelimesi.



plâmna uydukları hatıra gelemez. Has ve zeamet sahipleri dirliklerinin başına 
voyvodalar yoUuyorlardı. Bunlar da, hasın genişliğine göre, kendilerine tayin 
ettikleri subaşıları yardımıyla vergileri toplamakta idiler. Serbest olmayan ti- 
marlarda, sipahi vc sancakbeyinin adamı, ayrı ayrı, kendilerine “ hasıl”  yazılan 
vergileri almakta idiler. XVI. asrın ortalarından sonra resmî hüviyetlerim kay
bettiklerini ve sancakbeyinin hususî memuru haline geldiklerini söylediğimiz 
subaşıların “ serbest olmayan topraklar” dan beyler için aldıkları res'micr 
“ rüsumu-ı serbesti”  adım almakta idi kf, bunlar “ cerime”  , “ resm-i arus”  , 
yava” , “ kaçgun”  “ mal-ı gaip” ... gibi şeylerdir.

Dirlikler ister serbest (has, zeamet ve bazı timarlar) olsun, ister olmasm, 
hepsi de “ şer’i şerif”  in yüksek kontrolü altında idiler. Kadı, kazası dahilinde 
“ serbest dirlik”  teşkil eden nahiyelere ayrı ayrı naipler yollayarak, voyvoda
ların kontrolünü teinin ediyordu. Gerek sancakbeyinin adamları ve gerek voyvo
dalar, asayiş vazifesini temin esnasında, çıkan hâdiselerden “ hükm-i kadı lâhik 
olmadan”  cerime alamazlardı. Daha birçok resimlerin tahsili için de yine kadı
nın hükmü lâzım geliyordu. Onun için, bu naiplerin mevcudiyeti reayamn huku
kunu koruma bakımından gayet mühimdir.

Devlet hâzinesine ayrJan vergilerin tahsiline ait teşkilât şöyle kurulmuştur. 
Merkezde hazine-i hümayun defterdarı, v ilâyetlerde de “ vilâyet hazînesi defter
darı”  vardı. Meselâ, Halep Hazînesi başında Halep Defterdarı, Karaman Hâ
zinesi başında Karaman Defterdarı vesaire...

Hazine-i Hümâyuna ait vergileri üç grupta toplamak mümkündür:
1 —  Mukataalar, 2 —  Padişah hasları, 3 —  Kanunnamelerin dışmda 
kalan tekâlif-i divaniye. Bunların her üçü de ayrı teşkilâta ve tahsU usulüne 
tâbi idiler.

Mukataalar: XVI. asırda henüz devletin en önemli gelirini temin eden bu ver
gileri vüâyet defterdarbiları idare etmekte idiler. Mukataalar ya bir mültezime 
veriliyor veya emanet ile idare olunuyorlardı. İltizamı tutanlar: zaimler, çavuşlar 
ve timar erbabı idi. Kapukullan, 1559 dan itibaren sancaklarda yerleşmeğe baş
ladıklarından dolayı, bu îş, bunların, bilhassa altı bölük sipahilerinin ebne 
geçmişti. Asrın sonuna doğru yahudilerin eline verildiği de görülmekle beraber, 
henüz bunlar fazla değildi. Mukataa emin île idare olunursa, her mukataaya 
bir emin ve bir de kâtip (kapukuUarmdan) tayin olunuyor; onlar da kendilerine 
“ âmil” ler seçmek suretiyle,eUerindekî deftere ve kanunnameye göre, vergileri top- 
luyorlardı. Yani, halk ile doğrudan doğruya âmîUer temasa gelmekte idi. Eminler
den tahsil ettikleri paraları almaya gelenlere “ havale”  denmekte idi. Götürdük
leri paraya “ irsaliye”  adı veriliyordu. Her sancaktaki mukataalara ayrıca kadı
lardan “ mukataa müfettişleri”  tayin edilmekte idi. Bu kadı - müfettişler, emin
ler ve âmillerle reaya arasında çıkan ihtilâfları halletmeğe memur idiler: yani 
vergi yolsuzluklarında, bir “ hâkim”  sıfatı ile işe müdahele edeceklerdi. İ550 den 
sonra tertip olunan seferlere “ kul maaşı”  ve diğer masraf karşıhğı olarak gön
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derilecek para hâzinede bulunamadığından, doğrudan doğruya mukataalardan 
tedarik edilerek yollanmakta idi. III. Murad devrinde şarkta ve garpte iki taraflı 
daimî seferler açılmış bulunduğundan, her iki orduya birer “ ordu defterdarı”  
tayin olunarak serdarların emrine verilmişlerdi. Böylece, Anadolu tarafındaki 
mukataaların idaresi şark serdarlarına ve Rumeli mukataalannm idaresi de 
Macaristan seferi serdarına geçiyordu.

Padişah haslanmn idaresi merkezden voyvodalara ve mültezimlere verilmek
te idi. Buraların gelirine ne defterdarların ve ne de serdarların karıştıkları 
görülmemiştir. Buna bakarak denebilir ki, geniş padişah hasları da, ricale ait 
haslar gibi, şahsî “ hasd”  olarak kabul olunuyordu. Bu hass-ı humayunlan idare 
eden mültezimlerden ve voyvodalardan, taahhütleri olan paraları almak için, 
İstanbul’dan kapucular ve çavuşlar yolanmakta idi. Hass-ı hümâyun mübaşiri 
denen bu memurlara, “ Resm-i bevvaban ve çavuşan,, adı verilen şahsî masraf
larını, voyvodalar ve mültezimler, tahsilâtın yüzde 6 sı hesabiyle, kendi kesele
rinden verirlerdi. İltizamı tutanlar yeniçeri veya altı bölük sipahisi için ise, bu 
yüzde 3 olacaktı. Padişah haslarına mübaşir gitme işi, merkezde oturan 
kapucular ve çavuşlar için çok kârlı bir vazife idi. Çünkü, yüzde 6, büyük bir 
yekûn tutuyordu. Fakat, asrın sonlarına doğru, sancaklarda büyük nüfuz 
kazandıklarını gördüğümüz kapu kulları padişah haslanmn iltizamlarını da 
kimseye -vermez olduklarından, kapucular bunlardan ancak yüzde 3 alacak
ları için, gelirleri çok azalmış ve bu hah topluca şikâyet etmişlerdi. Nihayet, 
1588 de çıkarılan yeni bir fermanla ütizamı tutan kim olursa olsun, yüzde 6 
vermesi esası kabul olundu

Kanunnamelerin şumulü dışında olarak kabul edUen tekâüf-i divaniye ve 
cizyenin tahsili işi ise,doğrudan doğruya divan-ı hümâyun tarafından idare olun
makta idi. Altı-Bölük sipahileri arasından seçilerek yoUanan “ mühaşirler”  ve 
yanlarındaki kâtipleri, ellerindeki ferman ve defterlerle her tarafa dağılarak, 
kaddarla birlikte bu vergileri tahsil ediyorlardı. Mübaşirler yüzde “ 10”  mübaşir 
akçesi alıyorlardı. Mamafih, avarız akçelerini tahsU ile, hükümete teslim işinde 
doğrudan doğruya mes’ul olanlar kaddardı. Hele kürekçi bedeli istenmez de insan 
istenirse, kadı kafileyi bizzat götürüp teslim etmek mecburiyetinde idi.

3 —  Osmanlı Vergi Sisteminin Değişmesi

Osmaııh para rejiminden bahsederken, ana para olan “ akçe” nin Fatih 
devrinden beri 3. 4 defa küçüldüğünü, bu yüzden altunun da 35 ten 120 akçeye 
çıktığım söylemiştik. Tabiî halk arasında görülen altun pahalıhğı de çok vakit bu 
resmî rayici hiç tutmuyordu. Bu hâdise her şeyden evvel, yukarıda esâslarını 
anlattığımız vergi sistemini temelinden sarsmaya başlamıştı. Çünkü, akçenin en 
kıymetU zamanında tesbit olunan “ resimler”  hiç değişmiyordu.
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Hükümet, her yeni arazi tahririnde, eski defterdeki kanunnaraelerde görü
len “ akçe mikdarb”  resimleri aynen muhafazada büyük bir hassasiyet göster
mekte idi. Bir koyun 20 akçeye satılırken alınan yarım akçe ağnam resminin, 
koyun 100 akçe fiyata çıktığı zaman yine aym kalamıyacağı aşikâr iken, hüküme
tin vergileri yeni rayice uydurmaya teşebbüs etmemesinin sebebleri ne olabilir?

Bazı müellifler, bunu sistemin muhafazakârbğına yüklemek istiyorlar 
Fakat, böyle bir hüküm tahmin hududunu geçemez. Bu suale, tarihî realiteye 
yakın bir tarzda cevap verebilmek için, hem hâdiseleri ve hem muhafazakârlık 
sıfatı verilen sistemi tarihî tekâmül seyri içinde görmek şartır.

Bir defa, yukarıda tasvirini verdiğimiz ekonomik darlık hükümet kadar 
ve belki ondan da fazla olarak halkı sarsmıştır. Daha Kanunî devrinde geçen 
pek çok hâdiselere bakarak diyebiliriz ki, reaya mevcut vergiyi vermek husu
sunda bile büyük müşkilât çekiyor ve itirazlarda bulunuyordu. Yunan, Sırp ve 
Arnavutluk taraflarında halkın yer yer ayaklandıkları görülüyordu. Belki bu 
etki ile hükümet vergi ihtilâflarında hemen daima reaya lehine hareket etmek 
ihtiyacını duymakta idi. XVI. asır devamınca yapılan birçok umumî arazi 
tahrirler esnasında, tahrir memurları ile halk arasında şiddetli ihtilâfların çık
mış olduğu vekayinamelere bile geçmişti

Yukarıda verilen izahların da gösterdiği üzere, kanunnamelerin şumulü 
içine giren vergilerin mühim bir kısmı hâzineye değil, doğrudan doğruya timai ve 
has sahiplerine ait idi. Hazine-i hümâyun, bir taraftan masrafların gittikçe 
genişlemesi, diğer taraftan mevcut İktisadî darhk gibi iki tarafh mâU kriz karşı 
sında, o kadar bir para ihtiyacı hissediyordu ki, tasvirini verdiğimiz kanunname
lerin şumûlü içindeki vergilerden kendi hissesine düşen rüsumu (yani mukataa- 
lann ve padişah haslarının gelirlerini) hâzinenin ihtiyacım karşılayacak şekilde 
arttırmaya niyetlense idi, mukataaların ve hass-ı hümâyunların reayası bu
nun altından kalkamıyacağı gibi, sistemin karakteri icabı, bütün “ sahib-i ra- 
iyyet”  olanlar da kendilerine “ hasıl”  yazılan resimleri aynı ölçüde almayı is- 
tiyeceklerdi. Buna bir misal olmak üzere, şu hâdiseyi zikretmek kafidir: 1596 
da, Çagalazade Sinan Paşa’mn sadrazamlığı sırasıpda, yalnız mukataalara ve 
hass-ı hümâyunlara dahil olan yerlerin ağnam resimleri bir misli arttııılarak, 
bir koyuna bir akçe ahnmak için her tarafa fermanlar yollanmış ve dirlik (has, 
zeamet, timar, vakıf) sahiplerinin yine “ kanun-ı kadim”  üzere, iki koyuna bir 
akçeden fazla alamıyacakları tasrih olunmuştu Böyle olduğu halde, hemen 
her tarafta voyvodalar, timar sahipleri, vakıf nazırları da koyun başına bir ak
çe istemekte gecikmediler ve bu mesele uzun bir şikâyet ve ihtilâf mevzuu oldu
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48 B. Ch. Nedkoff, OsmanU İmparatorluğunda Cizye (Prof. Dr. Ş. Altundağ taralından 
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50 Ayasofya Kiitüplıauesi, ya^ma No. 2894, yap. 32.
51 1595 ten sonraki yıllara ait Ş. sicillerinde bunlara ait birçok ferman vardır.



Zamanında, kanunnamelerdeki resimleri yükseltmeye kalktıkça, bazı kim
seler buna olan itirazlarını belirtmek suretiyle umumî hissiyata tercüman 
olmuşlardır. Meselâ, bir kanun mecmuasının sahibi bu ağnam meselesinden 
bahsederken “ bu, bid’at-ı seyyieyi Sinan Paşa etmiştir. Cevabın ahirette vere”  
demekten kendini alamamaktadır “ Celâli fetreti”  ve “ büyük kaçgunluk”  
devirlerinde çiftçi halkm kitle halinde topraklarını terketmeleri neticesi, timar 
ve has sahipleri gelirlerinin azalmasından bahis ile, tedbir alınmasını iste
dikleri zaman, çiftbozan resmi, 75 ten 300 akçeye çıkarılmış ve bu hususta 
kanunnamelere işaret olunmak üzere fermanlar yollanmıştı. Buna karşı aynı 
itiraz yollu bir hissi ifade eden kayıt da, Trabzon kanunnamesinin kenarına 
konmuştur^^.

Hükümet, çok eskiden beri hallan müşkül vaziyette olduğunu, kanunname
lerin akçe rayicine göre tanziminin iyi netice vermiyeceğini bilmekte idi. Esasen 
kendisi de, fazla “ resim”  alan kadılar ile ümeraya karşı mücadele ediyordu. 
Aynı zamanda, dirlik sahipleri tarafından, birer bahane gösterilerek, resimlerin 
arttırılması yolunda yapılan teklifleri daima reddetmekte idi. 1571 (979) da 
Budin Beylerbeyisi, Macaristan’da çiftçi halkın şehirlere göçmeye başladıklarını, 
bundan dirlik sahiplerinin zarar ettiklerini ileri sürerek, çiftbozan resminin 150 
akçeye yükseltilmesini teklif etmiş ve reddolunmuştu Daha Fatih Mehmet 
devrinden, beri, kanunnameler daima sicillerinde kayıtlı bulunan kadılara, sık 
sık, alınacak resimlerin miktarlarını en ince teferruatına kadar hatırlatan 
fermanlar yollanması, halkın vergi verine hususundaki aczini ifadeden başka 
türlü yorumlanamaz 5̂ .

Bu vergi sistemi birinci derecede zirai ekonomiye dayanmış, yalnız çiftçi 
halkı “ raiyyet”  , yani vergi mükellefi olarak kabul etmişti. Şehirlerin ticarî 
faaliyeti üzerine konan “ resimler”  ehemmiyetsiz kalıyordu. Şu halde, kanun
namelerin akçe ile birlikte değiştirilmeleri çiftçi halkın yükünü arttırmaktan 
başka bir şey olmıyacaktı. Halbuki, ileride tafsilâtım vereceğimiz üzere, ziraî 
ekonomi kriz geçiriyordu ve köylü perişandı.

Hulâsa, yalnız hâzinesinin hissettiği para ihtiyacını karşılamak mecburi
yeti Ue hareket ettiğini gördüğümüz hükümet, bu ihtiyacı karşılamıyan ve buna 
mukabil, çiftşi halk için yeni bir felâket teşkil edecek olan böyle bir yola gidem
ezdi; hiçbir zaman da gitmedi. Realite, hükümeti yanlız kendi hazînesinin mas
raflarım karşıhyacak olan yeni bir vergi toplama formülü aramaya zorlamakta 
idi. Bu hususta başvurulan ük çare, “ akçe”  nin gümüş miktarını her azaltmada, 
altun ile olan kıymet ayarını mümkün olduğu kadar şahit tutarak, bu şekilde 
masraflarından ve gelirlerinden kazanmak yolunun tutulması olduğu görülüyor.
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Ayrıca, kendi elinde toplanan eski akçeyi ‘ "cedid”  akçe olarak kesen hükümetin 
buradan da gümüş tasarrufu suretiyle kazanacağı aşikârdır. Bazı müelliflere göre, 
gûya, Hükümet, Fatih devrinden beri, on senede bir,on akçeden on iki akçe hasıl 
olacak şekilde, eski akçeyi ‘ ‘cedid”  akçe haline getiriyor ve bu işten 800 bin duka 
altını, yani, bir altun 40 akçe olduğuna göre, 32 milyon akçe kâr ediyordu 
Bunun mümkün olabilmesi için 160 milyon eski akçenin darphaneye toplanması 
lâzımdırki, ekonomi kaidelerine göre bu mümkün değildir ve bu kadar bir kazanç 
elde edilmesi de mübalâğadan ibarettir. Fakat, hükümetin, meselâ akçeyi küçült
mekte devam ettiği halde, altunu hep 40 akçede tutmak suretiyle elde ettiği kâr 
faizle para almaya benzer yıkıcı bir malî çare idi. Çünkü, cedit akçenin ortaya 
çıkmasından itibaren vergilerin bu yeni akçeden ödenmek isteneceği tabiî idi. 
HaUs akçe (çünkü müthiş de bir kalp akçe ve kırkık akçe salgım vardı) bulaım- 
yanlar, vergilerini altun ve kuruş ile ödemeğe mecbur oldukları takdirde, tabiî 
bunları piyasadan resmî rayice nazaran daha fazla bir fiyatla tedarik zorunda 
kaldıklarından dolayı, zarar ediyorlardı. Nihayet, altunu da sonuna kadar sabit 
tutmak mümkün değildi; yukarıda söylediğimiz üzere, 1548’den sonra yüksel
meye başlamıştı.

Masrafları hep artan hükümet, hâzinenin gelirini arttırma yolunda, muka- 
taaları ve padişah haslarını da genişletmek çarelerini aradı. Kanunî’nin son za
manlarında, arazi tahrir memurlariyle hükümet merkezi arasında cerayan eden 
muhaberelerden buna geniş ölçüde başvurulduğunu görmekteyiz. Bilhassa Ana
dolu tarafında bulunan tahrir memurlarına, ümera, rical haslarından ve bütün 
timar dirliklerinden “ ifraz”  1ar çıkarmaları talimatı verilmişti. Dirlik sahip
lerinin bütün şikâyetlerine rağmen, timarlannın ve haslarımn gelirleri artmış 
olduğu bahanesiyle, hemen hepsinden, derecelerine göre kırpıntılar yapıldığını, 
“ ifraz-ı cedid”  mukataalannın ortaya çıkmasından anhyoruz. Öyle sanıyoruz ki, 
timar rejimine ilk ve cn mühim darbe bu “ ifraz”  meselesi olmuştur^®. Mansıpla
rın tevcihinde alınan harçların, gittikçe yükselerek, III. Murad devrinde resmî 
bir rüşvet haline gelmesi de yine hâzinenin gelirini arttırma gayretinden doğmak
ta idi

Bunlara mukabil, masrafları azaltma yolunda rasladığımız tedbirler de mev
cuttur. Bunlardan birisi, Kanunî’nin̂  yüksek ulûfe sahibi kapukuUarını geniş 
ölçüde timara çıkarmak için, yirmi binden yukarı timar dirliklerinin artık bey
lerbeyleri tarafından tevcih olunmıyarak, merkeze bildirilmeleri yolunda 1554’ 
te, Amasya’da aldığı bir karardır. Yukarıda faaliyetlerinden bahsettiğimiz arazi
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tahrir memurlarına verilen talimatta da Anadolu’da, bulunan kale erlerini ulû- 
feden düşerek, bunlara 1000 akçelik timar tevcih olunması da vardır Bu ted
birlerin dahi timar rejiminin aleyhine olduğu meydandadır.

Eşya fiyatlarının yükselmesi dolayısiyle, harb masrafları gittikçe kat kat 
yükselen hükümet, ulûfeli asker sayısını da artırmak zorunda kalıyordu. Çünkü 
esaslarını anlattığımız vergi sistemi ile birhkte o sisteme dayanan timar rejimi de 
hep iflâsa gidiyordu. Bu vaziyette, yukarıda söylediğimiz tedbirler hâzineyi malî 
darhktan kurtaramamakta idi. Açılan seferler için icabeden masrafları tedarik 
etmek büyük bir mesele haline gelmişti. Daimî deniz seferleri de yine pek çok 
paraya mal oluyordu.

Yukanda kanunnamelerin şümulü dışında kaldıklarını ve doğrudan doğruya 
devlet hâzinesine ait olduklarım söylediğimiz vergileri, yani tekâhf-i divaniye 
(avarız akçesi, bedel-i nüzül, bedel-i kürekçi, bedel-i sursat) ve cizyeyi hükümet 
tedricen yükseltmeye başladı Şimdi bunun seyrini takibedelim:

Bir defa, tekâlif-i divaniye, yahut ‘ ‘avarız-ı divaniye”  denen bu vergi şehirli 
ve köylü, ev ve tarla sahibi olan erkek »eayaya sahnıyordu. Teşkil edilen mü
kellefler grupuna “ avarız hanesi”  adı verilmekte idi. 1603 te, Balıkesir tarafla
rında, avarız hanesi tahriri sırasında, yapılan yosuzluklar dolayısiyle, halkın şi
kâyeti üzgriııe, bu hususta çıkarılan fermanda avarız lıaııesiııiu yazılmasında 
tutulan ölçü hakkında malûmat verilmiştir. Buna göre, muharrire ‘ ^üçbennâk 
ve altı mücerred bir hane hesabınca reayanın kudret ve tahammüllerine göre 
tahrir edesin”  diye talimat verilmişti®^. Bundan, dokuz erkeğin bir “ avarız 
hanesi”  itibar edildiğini anlıyoruz. Fakat, daha eski devirlerde, meselâ, bu, ver
giye çok müracaat olunmaya başlanan Yavuz Selim devrinde, avarız hanesinin 
nisbetinde nasıl bir ölçünün kabul olunduğunu bilmiyoruz.

Yavuz Sehm’in Mısır seferine hazırlandığı 1516 (28 zilhicce 921) da, Edremit 
kadüığuıa sahnan nüzül zahiresi 80 İstanbul müdü ve 16 İstanbul kilesi un idi 
(bir müd 20 kile ve bir İstanbul kilesi 20 okka). Bu tarihte bu kaza 1422 avanz 
hanesi olduğuna göre, her avarız hanesine bir İstanbul kilesinden biraz fazla un 
düşüyordu ki, o zamamn fiyatlarına göre 10 - 12 akçeyi geçmez. Nüzül zahire
sinin, kadımn kendisi tarafından, mübaşir kul ile birlikte götürülüp Kayseri’de 
teslim olması şart idi. Bu vaziyete göre, mübaşir akçesi, kadının yol harcı vesair 
masraflarla, her haneye an az 20 akçe nüzül tekâlifi düşeceği kabul olunabilir

Kanunî devrinin daimî bir şekil alan deniz seferleri ve büyük masrafh 
harbleri “ tekâlif-i divaniye”  yi daha fazla bir vergi hahnde inkişaf ettirmiştir.
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1521 (928) de, sahilleri muhafaza için hazırlanan donanmaya masraf olarak BaL- 
kesir sancağmda mevcut 9012 avarız hanesinin herbirine 30 akçe avarız sahn- 
dığım görüyoruz. Her on üç haneden bir kişi olmak üzere, 50 âlâtçı ve 599 azap 
yazdarak, birer aylık ulufeleri, toplanan avarız akçesinden peşin kendilerine ve
rilecekti. Azaplara, ulufelerinden fazla olarak, “ ilden”  akçe aldırmak suretiyle 
zulüm ettirilmemesi de sıkı sıkı fermanda tenbih olunduğuna göre, bu, azap, 
kürekçi ve âlâtçı kafilelerinin, resmî ulûfelerinden başka, halktan ayrıca yardım 
adı altında para topladıkları anlaşıhyor

Bundan on altı sene sonra, 1537 (şaban 944) de çıkan fermanda, Balıkesir 
Sancağından, “ kürekçi ve âlâtçı”  bedeli olarak, avarız hanesi başına 50 akçe 
isteniyordu. Bunun, mübaşir, sancakbeyi ve kadının alacakları “ hizmet”  akçe
si ile beraber, 60 akçeyi aşacağı tabiîdir 1564 (recep 972) de, Trabzon’un her 
20 avarız hanesinden bir kürekçi istenmiş, halk da bir kürekçiyi 22 floriye tut
muşlardı ki, bir avarız hanesine 66 ve (“ hizmet”  akçesi ile birlikte 80 akçeden 
aşağı hesap olunamaz

III. Murad devrinde, İran ve Avusturya harpleri başladıktan sonra, “ tekâ- 
lif-i divaniye”  vergileri ziyadesiyle artmaya ve daimî harpler yüzünden “ her sene- 

, ye mahsup”  olmak üzere tahsil olunmaya başlandı. Böylece ‘̂ avanz” vergileri de, 
artık kanunnamelerin şumulü içinde olan vergiler gibi, her sene ödenmesi zaruri 
birer “ mutad”  tekâlif haline gelmiş bulunuyordu. 1592 (1001) de Bahkesir San
cağından her yirmi avarız hanesi için istenen bir kürekçi ancak 2700 akçeye 
tutulabilmişti. Bu rakam 20 ye bölünürse, bir haneye 135 akçe düşer, Buna“ hiz- 
met”  akçesini de katınca, bu yıl kürekçi bedehnin halka hane başına 160 akçe
den fazlaya geldiğini görürüz

1593 (7 cemaziyelevvel 1002) de, Ankara kadısına yazılan bir hükümle, 1500 
avarız hanesinden ibaret bu kadıhktan, on iki haneye bir kürekçi hesabı ile, 
bedeli olan 2500 akçe(ki toplamı 323750) istenmişti.Burada, her haneye 210 akçe
nin düştüğü görülmektedir. “ Hizmet”  akçesi ile birUkte bu miktar 250 ye 
çıkar Bundan bir sene sonra Bahkesir sancağımn da aynı miktar masrafla 
onbeş haneye bir kürekçi tuttukları görülmüştür.

XVII. asrın eşiğinde, kürekçi bedeli istendiği takdirde, artık 360 akçe talep 
olunuyor, ayrıca 40 akçe de “ mübaşir maişeti” verilmesi fermanda zikrolunuyor- 
du. Kadımn vesair hizmet erbabının “ hizmet”  akçeleriyle beraber, bu mikdarın 
500 rakkamına yükseleceği şüphesizdir. Aynı sıralarda, sursat zahiresi yerine, 
bedel-i mekkâri”  adı altında 300 akçe isteniyordu. Bunun da hizmet akçesi 
ile 400 olacağını kabul etmek lâzımdır. Ayrıca, bedel-i nüzül”  de aynı ölçüde
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her sene isteniyordu. Görülüyor ki, yalnız kürekçi bedeli, yüz sene evveline naza
ran tam yirmi misli artmış bulunmaktâi idi. Devlet bu vergileri toplamaya giden 
mübaşirlere, salmaları, altun, kâmil kuruş, esedî kuruş, şahî ve zaruret halle
rinde tam vezinli ve halis akçe olarak kabul etmesi hususunda katî emir ve
riyordu. Akçeden büyük olan bütün bu sikkeler resmî rayiçten 2 akçe noksan he
saplanacaklardı; yalnız şahî yarım akçe eksiğine alınıyordu. Bu suretle, meselâ 
altun, 120 ye değil, 118 e, kâmil kuruş 78 e, esedî kuruş 68 e ve şahî 7 akçeye 
kabul olunacaktı. Hazine lehine olan bu farka “ tefavüt-i basene”  denmekte idi. 
Altunun ve kuruşun 60 ve 40 olduğu Kanunî devrinde, bu fark birer akçe idi ve 
yalnız cizyelerle avarız vergilerinden alınması kaide kabul olunuyor, ümeranın, 
voyvoda ve mültezimlerin, kendilerine ait resimleri bu hesaptan istemelerine 
asla müsaade olunmuyordu. Meselâ, 360 akçe kürekçi bedeli istendiğinde, halk 
bunu altun ile ödemek isterse, vereceği 3 altun 2 şer noksanı ile hesaplanacağı 
için, 354 edecek ve daha 6 akçe verilecekti. Bu, kâmil kuruşta 9, esedî kuruşta 10, 
şahî’de 24 akçe tutmakta idi. XVI. asrın sonlarında akçenin kararsızlığı ve sık sık 
görülmeye başlayan “ akçenin kesadı”  (bir nevi enflâsyon) altun ve kuruşu halkm 
resmî rayiçten çok yüksek fiyatla tedarik etmelerine sebep olduğu için, tekâlif-i 
divaniyeler ve cizyeler ayrıca daha da ağırlaşıyordu.

Kanunnameler hükümlerine göre alınan “ rüsûm-ı örfiye”  ile “ tekâlif-i 
şeriyye^’nin akçe olarak tesbit olundukları için, bu vergi gelirleri devletin eski 
temel sikkesinin ölüme doğru yaklaşmasına ayak uydurarak, daima düşmekte 
idiler. Yıllık maaş tahsisatları tamamiyle kanunnamelere ve akçenin sabit kıy
metine göre tayin edilmiş olan timarh dirlik sahipleri (rical, ümera, erbabı timar, 
vakıf müesseseleri) yeni duruma nasıl uydular, kısaca buna da işaret etmek 
icabetmektedir. Bunun için evvelâ dirlik sahiplerinin zararlarını hesaplamalıdır. 
Meselâ, Fatih devrinde, yılhk tahsisatı bir milyon akçe olan bir beylerbeyinin 
altun cinsinden geliri, bir altun 40 akçe olduğu zaman, 25 bin flori iken, bu,
111. Murad devrinde 8333 e düşmüştü. Öşürden alınan mahsul bu zararı kısmen 
telâfi ederse de, yerinde görüleceği üzere, ziraî istihsalde gerileme meydana 
geldiğinden, bu da fazla kârlı olmamıştır. Ayrıca, eskisi gibi harplerden de 
büyük ganimetlerle dönülmüyordu. Böyle bir durum dirlik sahiplerinin sür’atle 
refahlarını kaybetmelerine sebep olmuştur. XVI. asrın başlarındaki ümera ve 
ricale nazaran, III. Murad devri ricalinin ziyadesiyle fakirleşmiş olduklarını 
Âli bile müşahede etmektedir O zamanki ümeranın 600 akçeye tuttukları bir 
sekbanı, bu adı geçen padişah zamanmdakilerin, ancak 3000 akçe ile bulabildik
lerini, onların beş altıyüz akçeye aldıkları iyi bir atı, bunların iki üç bin akçeye 
aldıklarını, timar gittikçe bozulduğundan dolayı. Iran harpleri sırasındaki bey
lerbeylerinin daha çok sekban beslemek ve devletin askerî sahada hissettiği 
kudretsizliği gidermeye çalışmak zorunda kaldıklarım, XVI. asrın ortaların
dan beri sancaklardaki asayiş hep bozulmakta olduğu için, bunların beylerbey-
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liği ve sancakbeyliği vazifelerim kapularında daima kalabalık devriye bölük
leri bulundurmak suretiyle ancak yapabildiklerim düşünmek, maziye nazaran
XVI. asrın ortalarından sonra gelen ümeraya, ne büyük masraf kapılarının 
açılmış olduğu hakkında iyi bir fikir verebilir.

Kendi hâzinesinin ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını safha safha anlattığımız 
hükümet, ümeranın ve dirlik sahiplerinin içine düştükleri zor durumu ıslah etme
yi tabiatiyle akhna bile getirmemiştir. Hattâ, dirliklerden “ ifrazlar”  çıkararak 
kendi mukataalarma ve padişah haslarına kattığından dolayı, daha fazla zararla
rına sebep olduğunu yerinde söylemiştik. Ayrıca, tekâlif-i divaniye bütün reaya
dan alındığından dolayı, dirhk sahiplerinin raiyyetleri var güçlerini bu ağır ver
gileri ödemeye harcamışlar, “ sahib-i raiyyet”  in geliri bu yüzden de azalmıştı. 
Bunları söylemekle. Celâli mücadelesinde ümeranın ve onların kapu ağalarının 
ağır salrnalar toplamaktan ve kanunnamelerdeki “ resimleri”  birkaç misli fazla- 
siyle almaktan neden vazgeçemediklerinin sebeblerini izah etmiş oluyoruz.

İstanbul’da oturan rical, temin ettikleri iltimaslarla haslarını arttırmışlar, 
kapularında besledikleri adamlarını timarh sipahi gibi göstermek suretiyle, onlar 
namına da bir sürü dirlik ele geçirmişlerdi. Fakat, Anadolu’da bilfiil vazifede 
bulunan beylerbeyleri ve sancakbeyleri haslarında fazla vergi almak ve “ cerime”  
leri sekiz on misli istemek gibi yollarla temin ettikleri gelir ile de duramıyarak 
“ sekban akçesi”  , “ sclâmiye” , “ devir akçesi”  vesaire... thtimal maziden beri 
azçok devam ettirilen birtakım “ bidatlar”  ı yeniden canlandırarak, halka ka
nunnameler dışında ağır salmalar salmaya b a ş la d ıla rB u  hâzinenin kendi he
sabına aldığı tekâhf-i divaniyeye benziyordu. Hattâ aynı avarız vergileri gibi, 
ümera tarafından salınan bu salmalar da “ avarız hanelerinden”  istenmekte idi. 
Önceleri, buna “ tekalif-i şâkka”  adını veren hükümet, ümerayı bundan vazge
çirmek için büyük gayretler sarfettiyse de, birkaç yüz kişi yerine maiyetlerinde 
kendi hesaplarına besledikleri binlerce “ sekban”  1ar ile sefere giden ümera 
sınıfının bu hareketini evvelâ müsamaha ile karşıladı, ve sonra “ âdet”  telâkki 
ederek, salmalara resmen müsaade etti ki, bu, XVII. asırdan itibaren görülmek
tedir. Hattâ, bu asrın sonlarına doğru ümeranın topladıkları salmalara “ tekâ- 
lif-i şakka”  tâbiri kulamidı ve meşru sayıldı. Yanhz, bu devir bizim mev- 
zuumuz dışında kaldığı için fazla bir şey söyliyemiyeceğiz.

Görülüyor ki, reayanın tahammül edemiyeceğini düşünerek kanunnameler
de yapılması tekUf olunan her türlü ıslahatı daima reddetmiş olan hükümet, 
nihayet, tarihî zaruretlerin yarattığı netice karşısında boyun eğdi, ve kanun
namelerin şümulü dışında tekâmül ettiğini gördüğümüz yeni vergi sisteminin 
sağladığı haklardan ümera dahi istifade etmek suretiyle kendilerini kurtardılar.
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Timar erbabına ve vakıf müesseselerine gelince, onlar akçe düştükçe fakirleş
mekte ve iflâsa doğru gitmekte devam ediyorlardı. Yalnız “ Öşür” ün akçe ile 
bir alâkası olmadığı için, bu vergi sayesinde ömürlerini uzatabilmekte idiler.

Hulâsa, III. Murad’ın son zamanlarından itibaren, artık, Osmanlı impara
torluğunda kanunnamelere ve sabit kalma esasına dayanan eski vergi sisteminin 
muattal hale geldiğini, buna mukabil, daima zamana ve rayice uyma kabiliyeti 
gösteren yeni bir vergi sisteminin kurulmuş bulunduğunu kabul edebiliriz. 
Şimdi, bu iki usul arasında kısa bir mukayese yapalım:

1 —  Kanunnamelere dayanan eski usulde, “ raiyyet”  adını taşıyan kimse 
köydeki ziraî faaliyeti içinde vergi mükellefi olarak alınıyordu. Tekâlif-i örfiye 
ve rüsum-ı şer’iyye diye iki grupta toplanan “ resimler” den nakit olarak tahsili 
icabedenler “ akçe”  olarak tesbit olunmuştu ve değişmezdi. Yanlız mahsul veya 
madde olarak alınanlar (meselâ öşür) ile yüzde hesabı ile toplanan vergiler (güm
rük) zamanın rayicine uyabilmekte idi. Aynı zamanda, mîrîye ait olarak kabul 
olunan toprak, vergi konmasında esas tutulmakta, insan tâlî derecede kalmakta 
idi. TekâUf-i divaniyenin tekâmülünden meydana gelen yeni vergi sisteminde 
ise, şehir ve köy farkı gözetilmeksizin evi ve tarlası olan her erkek mükellef 
olarak kabul olunmuştu. Evli ve bekâr olanlardan bir nisbet dahüinde teşkil 
edilen “ avarız hanesi”  adındaki mükellefler grupu kendilerine salman vergiyi 
aralarında,-servetlerine göre derecelere ayrüarak (âlâ, evsat, edna) ödüyorlardı.

2 — Eski sistem şehrin ticarî faaliyetini şümulüne almıştı. Yani, şehir 
insanı ticaret hayatına iştiraki ölçüsünde “ resim”  ödemekte idi. Han, hamam, 
ev, dükkân gibi emlâki olan veya sadece şehirde mahallede sakin bulunan halk 
vergiye iştirâk etmiyordu. Yeni vergi sistemi ise evlere sahip erkelderi hesap 
ettiğinden, mahallelerde oturan halk tabakası esaslı surette vergi vermelerine 
mukabil, ticaret sahipleri bundan muaf idiler. Sonra, yeni vergi usulünde 
coğrafî şartlar da gözde tutulmuyordu. Meselâ, Kırşehir’deki bir mükellef ile 
Bursa’daki mükellef aynı vergiyi vereceklerdi. Hulâsa, “ tekâlif-i örfiye”  ve 
“ rüsum-ı şer’iyye” den ibaret ve kanunnamelere dayanan eski vergi sisteminin 
akçe ile beraber mefluç hale gelmesi ve onun yerine “ tekâlif-i divaniye” nin 
inkişafı ile yeni bir vergi sistemi doğması, Osmanlı tarihinde her cihetten büyük 
bir hâdisedir, ve bu hususta daha dikkatli ve esaslı tetkikler yapmak malî ve 
İktisadî sahada vukufu olanlara düşer.

C. ZİRAÎ EKONOMİDE KRİZ

1 — Çiftliklerin Teşekkülü :

XVII. asırdan evvelki vergi sisteminin birinci derecede ziraî ekonomiye 
dayandığını, kanunnamelerin bunun en iyi örneği olduğunu söylemiştik’ *. Bu

71 Prof. Ö. L. Barkan, bu sistemin bir ifadesi olan kanunnameleri'topladığı kitabına 
VOsmanU imparatorluğunda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî Esaslan”  admı vermekle bir 
hakikati ifade etmiş oluyor.
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sebeple, memlekette altun ve gümüşün azalması, malî darlığm fazlalaşması gibi 
hâdiseler köylülerin vergi yükünü çok artırmıştı. Bütün XVI. asır devamınca 
reayanın vergilerini ödemekte büyük bir zorluk çektiklerini görmekteyiz. Hükü
metin akçeyi sık sık değiştirmesi, kalp ve “ kırkık akçe„nin piyasaya dağılması, 
yani, bu bozulmuş akçelerle hakikileri veya altun arasında yapılan mübadele 
oyunları hep köylü halkı zarara sokuyordu.

Hulâsa, daha birçok sebeblerle, çiftçi halkın büyük bir para darlığı içinde 
bulunmaları, Osmanh imparatorluğunun “ ileri köy”  formasyonunu bozacak 
tarzda birtakım hâdiselerin cereyamna meydan vermişti. Evvelâ, parasızhğın 
kârlı bir faizcilik yarattığı kolayca müşahede olunmaktadır. “ Muamele-i şeriyye”  
de faiz fiyatı “ onu onbir’ ’ , ve en fazla, “ onu onbir buçuk” , yani, yüzde 10-15 o- 
larak tesbit olunmuş iken, “ ribahurlar”  (faizciler) yüzde 30 dan aşağıparavermi
yorlardı. Yüzde 60 ile faizcilik edenler çoktu. XVI. asrın ortalarında en iyi 
kazanç getiren işin faizcilik olduğunda şüphe yoktur. Hakikaten, bu sayede, 
Anadolu’da büyük sermaye sahibi “ ribaJıurların”  türediğini görüyoruz. Bir 
fildr vermiş olmak için şu misalleri söylemek kâfidir: 1571 (978) de, Kıbrıs 
seferinde olan orduya et satacak sermaye sahibi bir kasap aranırken, İçel Beyi 
İstanbul’a yolladığı bir mektupta “ Larende ribaburlarından “ Moytap oğlu 
Mehm.et”  adında bir adamı teklif etmişti Mektupta verilen bilgiye göre, 
eskiden kasap olan Mehmet, sonradan faizciliğe başlamış ve 50 bin koyunu satın 
alacak kadar sermeye edinmişti. Bu sırada bir koyun 70 - 80 akçe ettiğine 
göre, bu faizcinin sermayesi 50 bin ahundan aşağı tahmin olunamaz''-.

Aynı sırada, Eğridir taraflarında da Abdullahoğlu Osman adındabir “ riba- 
hur”  faaliyette idi. Hakkında yollanan şikâyetlere göre halkı borçlandırmış, hat
tâ Bursa’ya vararak, mazul bir kadı ile orada da birçok yolsuzluklar yapmıştı. 
Eğridir kadısına yollanan bir fermanla bu faizci İstanbul’ a kasap olarak çağı- 
rılmakta idi Mütemadiyen İstanbul’a kasap olabilecek sermaye sahibi aran
ması dolayısiyle, 1584 (991) de Amasya kadısına yollanan bir ferman bu şehirde 
türeyen Çakaloğlu Hacı Mehmet adında bir “ ribahur”  hakkında malûmat 
veriyor. 30 binflori (altun) sahibi olan bu “ ziyade maldar”  kimse, halkı yüksek 
faiz fiyatlariyle borca boğmakta, bu suretle emlâklerini zaptetmekte idi. Hak
kında pek çok şikâyetler olduğundan, İstanbul’a kasap yollanması emrolunu- 
yordu

Humeh taraflarında faizciliğin halka daha ağır şartlar yüklediği görülmekte
dir. 1565 te Mora Beyine ve bu sancakta olan kadılara yazılan bir hükm-i hüma-
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yunda anlatıldığına göre, zuama ve erbab-ı timar ve sair ağniya, fukaraya 
“ selem tarikiyle akçe verip” , mahsullerini daha meydana gelmeden almış oluyor
lar, ve tekrar kendilerine satmak suretiyle, 100 akçeyi reaya üzerinde, iki üç sene 
zarfında 1000 akçe alacak haline getiriyorlardı. Borçlarını vermek imkâmnı 
bulamıyanlar çaresizlik içinde yerlerini terk ederek gitmekte idiler. Kalanlar da 
ziraat etmekten âciz bir halde, faizcilere hizmet ediyorlardı. Sipahiler “ raiyyet- 
lerini”  “ ispençe resmi,, için birer lüdre’ ® ipek ve birer yük buğdaya borçlanmış
lardı. Verilen emirde, “ selem akçe”  verenler varsa reayanın günün narhı üze
rinden borçlarını ödemeleri, ispençe yerine buğday ve ipek istenmemesi, faizlerin 
yüzde 15 ten ziyade ödenmesine müsaade olunmaması, fazla alanlar varsa geri 
verdirUmesi, “ ziyade tarikle muamele ve selem eylediklerinden bu denlu deyn 
ikrar etmişlerdir deyu sicil etmeyüp”  bu hükm-i hümayunu sicillere 
kaydederek muhafaza etmeleri ve hep buna göre hareket etmeleri kadılara 
bildirilmişti ’ s.

Hükümetin devamlı mücadelesine rağmen, faizcilik zirâi ekonominin bün
yesini kemirmekte devam ediyordu. 1572 (9 zilkade 979) de, bütün Rumeli san
caklarına yayınlanan umumî birfermanda“ ribahurlar reayaya onunu on beşe ve 
on altıya ve belki daha ziyade akçe verüp zamanı geldikte reayada akçe bulun
mamakla, emlâk ve bağ ve bahçelerini vesair yerlerini ve yurtlarını rehin tarikiyle 
alup reayayı kendi çift ve çubuk vesair hizmetlerine meccanen istihdam idüp, ak
çe deyu tazyik eylemekle mâmeleklerini sattırup envai teaddi eylemekle reaya 
bu yüzden fakir ve müflis olup, cilâyı vatan edüp memleketin harabe olmasına 
bais olmuşlardır”  deniliyor. Onunu onbir buçuktan (%  15’ten) ziyade faize mü
saade olunmıyacak, faiz muameleri kadı huzurunda yapılacak ve sicil olunduktan 
sonra, faiz işlemeye başlıyacaktı. Bu fermanın her tarafa “ nida ve ilân,, olun
ması, şimdiye kadar olan muamele (faiz ) dâvalarına dahi bakılarak, on bir 
buçuktan haklaştırdıktan sonra, reayanın emlâkinin “ geru kendilerine istir
dadı”  katî bir ifade ile emrolunuyordu. Bu fermanın hilâfına hareket edenler 
Kıbrıs’ a sürüleceklerdi

1600 de para darlığının ve onunla birlikte yürüyen faizciliğin ne hale gel
diğini Tokat’tan yapılan bir şikâyet bize anlatmaktadır: 1602 de Tokat ve ci
varında oturan yeniçeri ve acemioğlanları reayaya ve esnafa, yüz kuruşun bir 
aylığını 30 kuruşa faize vermekte idiler ki, burada faiz fiyatının yüzde 360
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olduğu görülüyor. Bazıları da “ selem namiyle akçe verip fukara edaya kadir 
olmayup ekserinin bağ ve bahçe ve davarlarını ve tarlalarını zapt”  etmekte 
idiler

I. Ahmed'in çıkardığı meşhur adalet fermanında Celâli isyanlarının 
sebeblerinden balısolunurken, murabahacılık mühim bir yer tutmuştur. 
Burada kaj'dolunduğuna göre, “ ribahurlar”  bir kuruşu veya altunu, ayda
4 -5  akçe getirmek üzere, muameleye veriyorlardı. Bu suretle bin akçe 400 - 500 
akçe getirmekte idi®*.

“ Muamele-i şeriyye ile”  işletilmek üzere vakfolunan paralara da rastlan- 
nıaktadır. Çoğu mahallelere âit avarız akçelerinin ödenmesi için bazı ev sahip
leri tarafından vakfolunan bu paraların mütevellileri, diğer ribahurlar gibi mi, 
yoksa şer’î muamele esaslarına göre mi hareket ediyorlardı, belli değildir. 
İstanbul ’da hükümetin istediği narh ile kasaplık yapmak imkânsız hale gel
diğinden , 1566 da 10 bin altuıı flori yirmi Yahudiden ve 10 bin kadar da büyük 
vakıflardan alınmak üzere, 20 bin altun flori sermayeli bir “ kasap akçesi”  
(bir nevi kredi bankası) teşkil olunmuş ve elde edilecek faizle İstanbul kasapla
rının zararlarına mukabil yardım olunmasına karar verilmişti. Hayli müddet 
çalıştığım gördüğümüz bu sermayenin de hakikaten % 15 ile mi, yoksa diğer 
mürabahaeıların kurdukları fiyat üzerinden mi işletildiği hakkında bilgimiz 
yoktur ®-.

Büyük faizcilerin reaya içinden türeyen birtakım şahıslar olduğu görülüyor. 
Diğer taraftan, faize para vererek, veya “ selem tarikiyle” , yani, bir malın para
sını evvelden vermek suretiyle, çiftçi halkın mallarını ve topraklarını eUerine 
geçirenlerin çavuş, zaim, timar er)jabı, ve bilhassa daha geniş ölçüde olarak, 
kapukullan (yeniçeri ve altı-bölük sipahisi) oldukları hakkında pek çok kayıt
lar vardır. Küçük faizciler diyebileceğimiz bu resmî hüviyet sahibi insanların 
“ ileri köy formasyoııu” nun bozulmasında, büyük mürabahacılara nazaran daha 
mühim rol oynadıklarını hâdiseler tamamiyle göstermektedir*^.

Hükümete ve ümeraya, istedikleri ağır vergileri ve salmaları vermek mec
buriyetinde olan çiftçi halkın miirabahacıya başvurma veya, “ selem tarikiyle” , 
yahut mahnı rehin koyarak ödeme yoluna girmesi, ziraî ekonomi üzerindeki te
sirlerini göstermekte gecikmemiştir. Köylüler kendi başlarına ziraat etmek 
imkânlarını kaybettikçe, onların ellerinden çıkan topraklar üzerinde aynı öl
çüde bir çiftlik rejimi kurulmakta idi.
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Toprakların köylülerin ellerinden çıkması suretiyle geniş çiftliklerin kurul
masına ait faaliyetin 1550 den evvelki safhalarım bilmiyoruz. Yalnız, bu sıra
larda, Marmara’nın bütün Anadolu, Rumeli çevrelerinde kuvvetli bir çiftlik 
hayatının meveut olduğunu, buralara pek çok “ ırgat”  ve “ çoban”  toplanmakta 
bulunmasından anlamaktayız. Çok gemiciler Anadolu yakasındald çiftliklere 
çalışmaya gelen “ Arnavut keferesi”  kafilelerini buralardaki limanlara taşımayı 
bir ticaret haline getirmişlerdi Marmara yörelerindeki çiftlik faaliyetlerini 
Prof. Ömer Lütfi Barkan da müşahede etmektedir

Bizim için mühim olan, ağır vergilerin ortaya çıkardığı “ murabahacılık” , 
“ selem” , “ rehin”  gibi ekonomik hastalıklarm meydana getirdiği büyük arazi 
gruplanmalarıdır. XVI. asrm ortalarına ait müşahedelerimiz toprak kıymet
lerinin yükseldiğini gösteriyor. Hazine-i hümayunun gehrini artırmak için her 
tarafa sık sık yollanan tahrir memurları bunu tamamiyle ifade etmişlerdir. 
1558 (967) de Kocaeli sancağını “ müceddeten tahrir eden”  Musühiddin’e ya
zılan bir hükm-i hümayunda, bu muharririn Kandıra, Şile ve Gebze (Gekbuze) 
taraflarında bulunan mîrî çiftlikler hakkındaki bazı tekliflerinden bahsolu- 
nuyor. ifade olunduğuna göre, buralarda bulunan 120 kadar hassa çiftlilder, 
50-150 akçe resim mukabilinde, reaya tarafmdan işletiliyordu ve bu da sipa
hilere “ hasıl”  yazdmıştı. Halen reaya arazi alım ve satımına fazla rağbet etti
ğinden, eğer bu çiftlikler satılırsa, herbiri 1500 - 2000 akçe edecek, bundan 
sonra öşür alınacağından, icar mahiyetinde olan “ resimler”  den daha çok gelir 
sağlanmış olacaktı. Şu halde, satış bedelinden elde edilecek “ akçe”  tamamiyle 
fazladan bir kâr oluyordu

Yalnız buralarda değil, Anadolu’nun her tarafında tarla ve mer’ a husu
sunda birçok münazaaların bulunduğunu yine bu muharrirlerden öğreniyoruz. 
Kanunî’nin son zamanlarında, “ çiftbozan reaya” nın artması ile birlikte 
hararetli bir arazi alım satımı da doğmuş bulunmakta idi.Mevcut kanunnameye 
göre, erkek evlât bırakmadan ölenlerin toprakları, “ ile, verdiği tapu resmin”  
vermek şartiyle, kız evlâda veya diğer akrabalara kalırdı. Bu sıralarda ise, 
arazi pahalılığı tapu resimlerini çok yükseltmiş olduğu için, reaya, tapusu arttı- 
rılmaya konulan bu durumdaki toprakları alamaz olmuşlardı. Çiftbozan reaya 
ile toprakların çiftlik haline gelmesi hâdisesi arasındaki münasebeti anlıyan 
Kanunî Süleyman, halkın topraklanmn ellerinden gitmemesi için, tapu resim
lerinin artırma ile tayini usulünü kaldırarak, onun yerine üç yüz dönümlük 
“ âlâ”  yerden 300 akçe, evsat yerden 200, “ edna”  yerden yüz akçe tapu resmi 
abnması esasını kabul etti Bu, arazi miras hukukunda mühim bir değişiklik 
demekti. Fakat,“ sahib-i raiyyet”  olanlar bu karardanbüyük zarar görüyorlardı.
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II. Selim’in zamanında toprağın daha çok pahahlaştığı ve topraksız 
ailelerin artmış olduğu yine tahrir memurlarının arzlarından anlaşılıyor. 
1572 de, Rum Vilâyetinde (Sivas’ta) arazi tahririnde bulunan Ömer Bey’ e 
gönderilen bir ferman, bu muharririn Hükümet Merkezine yolladığı “ kazâyâ 
defteri” nden, bu hususta, bize malumat vermektedir. Ömer Bey, ifadesinde: 
“ Vilâyet-i Rumda arazi gayet kıymetli olup bazı kimselere malikiyni (?) 
verüp cüz’î yeri kiillî baha ile alup mahsulünden dahi bahası çıkmadan nicesi 
fevt olup bazılarının evlâd-ı zükûru olmayup karındaşı ve)'̂ a kızları kalup kanun 
üzere tapu ile yerlerine talip olduklarında her kariyede tapu cüz’î nesne ya
zılmış iken sahib-i arz olanlar müteveffanın kızlarından ve karındaşlarından 
resm-i tapu diye hayli akçe talep edüp mezburlar veremediklerinden hem yer
leri ve hem sabık o yer için verdikleri akçeleri ellerinden gidüp bu tarikle nice 
fukaranın yerleri ellerinden gidüp cilây-i vatan etmişlerdir ve perakende olmuş
lardır”  dedikten sonra, “ bu makule mütevaffamn yerlerinden raiyyet oheak 
bir yıllık hasıl ne miktar ise resm-i tapusun sahibi arz olanlar ol miktar almak 
erbab-ı timara ve hem reayaya enfa’dır”  diye bildirmişti. Ömer Bey’in bu 
teklifinin bundan sonra “ kanun-ı cari”  olması ve ölen kimselerin topraklan kız
larına veya kardeşlerine tapuya verilirken, bir seneUk mahsulün reayaya ka
lanı kadarından fazla tapu resmi alınmaması için erbab-ı timara tenbih olun
ması ve “ bu kanun defatir-i Iıâkaıü zalırına kaydolup keza kuzalın sicilleriiıc 
dahi geçirüp bununla amel olunması”  bir fermanla Ömer Bey’e emrolundu 
Ömer Bey, aynı zamanda, Rumda (Sivasta) topraksızlıktan “ müzayakası olan 
kurra ahalisinin”  de fazla olduğunu arzına ilâve etmiş bulunuyordu. Hükümet 
de bu sırada yeni zaptedilmiş bulunan Kıbrıs’ı Türkleştirmeye çahştığmdan, 
böylelerinin, “ hisar eri muhafazasında”  olarak, adaya sürülmeleri için beyler
beyine ve adı geçen muharrire ferman yolladı Halbuki, aynı hal, yani top- 
raklarm bazı paralı şahısların eline geçmesi suretiyle meydana gelen arazi paha- 
lıhğı, Kıbrısta da fetihten sonra hemen meydana gelmişti. Kıbrıs Beylerbeyisi 
“ kul taifesinin”  (bilhassa yeniçerilerin) daha evvelden araziyi satın aldıklarını 
ve Anadolu’dan gelen reayaya verilmek istendiğinde, aldıklarından birkaç misli 
fazla fiyat istediklerini arzediyordu

Anadolu Vilâyetinde, 1574 te, hâlâ “ üç yüz dönüm âlâ yere üç yüz akçe”  
ahnması hakkında Kanunî’nin koyduğu kanunun cari olduğu görülüyor. Hal
buki, Rum Vilâyetinde olduğu gibi, burada da arazi fiyatları çok yükselmişti. 
Aynı sene, başta Saruhan Beyi olmak üzere, bütün “ sahib-i raiyyet”  olanlar 
(timar, has, vakıf ve emlâk sahipleri) bundan zarar ettiklerini ileri sürerek
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şikâyette bulundular. Cevapta, ‘ ’ İl verdiği tapu ile”  verilmek üzere “ emr-i 
şerif”  çıkarılmış olduğu kendilerine bir fermanla bildirildi

Rumeli Geçeğinde toprakların çiftlik ve “ baştine”  bâliııde gruplanmaları 
faaliyetinin daha süratli cerayan ettiği görülüyor. 1567 de, Bosna ve Hersek 
sancaklarına “ mehayif müfettişi”  tayin olunan sabık Saray Kadısı Musli- 
iıiddin Divanı Hümayuna yolladığı “ mektup” da bu hususu aydınlatacak kıy
metli malûmat vermiştir. Burada ifade olunduğuna göre, şikâyetleri halletmeye 
vardığında, reaya en çok çiftlikler ve baştinelerden sızlanmışlardı. Sipahiler, 
kadılar ve bunların adamları (subaşılarla naipler kastolunuyor) tarafından, arazi 
satın alanlara, hudut tayin olunmaksızın verilen mektuplar mahkemelere 
götürüldüğünde, kadılar da, bunlara dayanarak, satılan arazi hakkında yine 
hudutsuz olan hüccetler veriyorlardı. Böylece, satın aldıkları tarlaların hudut
suz hüccetlerini ellerine geçirenler tarlanın başına vardıklarında, hududu iste
dikleri kadar geniş tutarak, fakir fukaranın topraklarını kendi arazilerine katı
yorlardı. Çiftlik sahipleri geniş toprakları böyle peyda etmekte idiler. Bu hal 
bu sancaklarda şiddetli toprak münazaalarının çoğalmasına sebeb olmuştu

Erzurum, Halep ve Diyarbekir taraflarında da buna benzer şekilde, arazi 
ve meraların az sayıda ellerde toplanmalarına delâlet eden hareketler görülü
yorsa da, yukarıdaki misaller kâfi olduğundan, daha fazla uzatmaya lüzum 
yoktur.

III. Murad devrinin sonlarına doğru “ çiftlikler”  hayli artmış bulunmakta 
idi. Fakat, bunlardan bugünkü çiftlik anlayışına uyar şekilde bulunanlarının çok 
az olduğunu sanıyoruz. Çünkü, Celâli vekayiini tetkik ettiğimiz sırada tesadüf 
ettiğimiz misaller, büyük arazi sahiplerinin daha ziyade köylerde ortaya çıktığı
nı, bunların satın aldıkları toprakların birçok büyük tarlalardan ibaret olduğunu, 
tek bir blok teşkil etmek suretiyle hakikî çiftlik kuranların fazla bulunmadığım 
göstermektedir 5̂. Mamafih, arazi sahipleri ister köylerde yerleşmiş olsunlar, 
ister ayrı çiftlikler kurmuş bulunsunlar, meraların elverişli yerlerinde ağıllar ve 
ahırlar yapmak suretiyle, çok miktarda hayvan beslemekte idiler. Bu bakımdan 
arazi sahiplerinin, kıymetli tarlaları zaptederek, bir köy ağası şeklinde, köyün 
içinde yerleşmeleri şüphesiz köy halkı için daha zararlı olmuştur. Çünkü, 
çoğunluğu resmî hüviyet sahibi olan bu yeni tip köy zenginleri ziraatten ziyade 
hayvan besledikleri için, yüzlerce koyun sürüleri ziraati müşkül hale getirmiş
lerdi; bu şekil aynı zamanda, köy halkını “ angarya”  hizmetlerinde kullanmayı 
da kolaylaştırıyordu.
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Sonradan türeme bu köy zenginlerinin kimler olduğunu söylemek mevzuu- 
muz için lâzımdır. XVI. asrın ortalarından, X V II. asrın başlarına kadar yarım 
asır kadar zamanda, köylerde geçen hâdiseler tetkik olunurken, arazi veya çift
lik sahibi olarak karşımıza çıkanlar, hep, kadı, müderris, yeniçeri, sipahi, zaim, 
çavuş ve nüfuzlu timar erbabı gibi kimselerdi Mazuller de dahil olmak 
üzere, pek çok ümeranın ve hattâ İstanbul ricalinin birçok yerlerde binlerce 
koyun beslediklerini biliyoruz. Fakat, bunların hayvanlarını beslettikleri mera
ları nasıl elde ettikleri belli değildir. I. Ahmed’de, uzun adalet fermamnda çift
liklerden bahsederken, istedikleri yerlerde evler ve ahırlar yaparak sürülerle 
hayvan besleyenlerin “ bazı beylerbeyi ve beyler ve kuzat ve müderrisiyn ve 
müteferrika ve bölük halkı ve yeniçeri ve kapucu vesair kul taifesinden ve 
eshab-ı timardan ve vilâyet halkından sahib-i kudret olanlar”  olduğunu ifade 
ediyor

Gerek köylerde kıymetli tarlaları zaptetmek suretiyle, ve gerek elverişli 
yerlerde, müstakil çiftlikler kurarak, “ raiyyet”  denen insanların teşkil ettiği 
tarihî köy sosyetesini hayli derecede bozan, çoğu resmî hüviyetli bu yeni müs
tahsil zümre, faaliyetinde hayvancılığı tercih ettiği için, ziraî ekonomi esash bir 
değişme kaydetmiş, bu suretle hububat istihsali azalmıştır Bundan da 
gıda darlığı denen bir meselenin ortaya çıktığı görülüyor ki, ayrıca izah olu
nacaktır.

Son olarak şunu söylemek lâzımdır: Bu adı geçen çiftlikler ve köylerdeki 
büyük arazilerin çoğu, “ fetret”  ve “ kaçgun”  devirlerinde Celâlîler tarafından 
tahrip suretiyle ve diğer bir kısmı da, yukarıda adı geçen I. Ahmed’e ait 
adâlet fermanının hükmü gereğince, hükümet tarafından tasfiye olunmuştur. 
Yalnız, hükümet, burada 1599 ile 1609 yılları arasında teşekkül eden çiftlik
leri ele alarak, bunların tahribini emretmiş, daha eskilerine dokunmamıştır. 
Halbuki çiftliklerin ve büyük arazilerin teşekkül tarihi burada anlattığımız 
üzere çok eskidir.

Meselenin 1595 ten sonraki safhası “ Fetret”  ve “ Büyük Kaçgun”  hâdi
seleriyle karışarak büyük değişiklikler geçirdiği için, bu safha daha ziyade 
Celâli isyanlarının neticelerine ait olarak tetkik olunabilir. Onun için bu
nun üzerinde fazla durmuj^oruz.
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96 III. Mehmedin 1595 te çıkardığı Âdâlet fermaıunda bu meseleden bahsolunurken yalıuz 
kapu kullan zikrolunmaktadıv.

97 Bu mühim ferman için : M. Çağatay Uluçay, aym eser, vesika 37.
98 Bununla beraber, limanlara yakın yerlerde ve adalarda bulunan büyük arazi sahiplerinin 

fazla hububat ektiklerine rastlamyor. Meselâ Drama kadısına, Midilli halkının buğday vermesi 
için yollanan fermanda adada yeniçerilerin ektikleri hububatın iy i mahsul vermemesi yüzünden 
kıthk olduğu kaydolunmuştur. Müh. 6, s. 139.



2 — Çiftbozan Reaya Ve Levendâtm Artması :

Umumî ekonomik darlık, vergilerin artması, ve bunların neticesi olarak, 
köylünün büyük bir yoksulluk içine düşmesinden meydana gelen murabaha
cılık, vesair kötü ekonomik hâdiseler çiftçi halkı toprağından ayrılmağa zor
lamıştır. Fakat, bunun da 1550 den evvelki safhalarını iyice bilemiyoruz. 
Bununla beraber, bu tarihe gelindiği zaman, pek çok köy insanı köyünden 
ayrılmış bulunmakta idi. Zamanın hukuk dilinde “ Çift bozan”  adını alan bu 
kimseler, “ levendât ve “ suhtevât”  denen ayrı karakterde iki yeni tip insan 
zümresinin meydana gelmesine sebep olmuşlardı. Bütün Anadoluda ve Tuna 
ile Vardar’ın çevrelediği Rumeli’de bu levendât ve suhtevât grupları asayiş 
bırakmıj'orlardı. Halk da, hükümet de, bunların mevcudiyetinden büyük bir 
endişe ve güvensizlik duymakta idiler.

Evvelâ, “ suhte” , yani medrese talebesinin nasıl türediğini izah edelim: 
Köyde geçimlerini teminde zorluk çeken aileler için, genç çoculdarını olsun 
medreseye yollıyarak,hem imaretlerde barınmalarını temin etmek ve hem de 
okutmayı istemek kadar tabiî bir şey olamaz. Hakikaten,“ sıbyan”  mektebinde 
okuyan köy çocukları, yaşları da müsait çağa gelince kasabalardaki ve şehirlerdeki 
orta medreselere giderek imaretlere yerleşiyor ve bu suretle “ suhte”  oluyor
lardı. Daiıa eskilerim bilmemekle beraber, 1550 sıralarında, bütün medreseler 
tıklım tıklım dolu idi. Her sene müderrislerinden icazat alan binlerce talebe
den çok azına Bursa, Edirne ve İstanbul’daki daha yüksek medreselere yerleş
mek nasip oluyor, mühim bir suhte kitlesi imaretlerde yığılıp kalıyorlardı. Orta 
medreseden sonra, üç senelik bir tahsil müddeti olan, yukarıda söylediğimiz 
üç şehirdeki yüksek medreselerden çıkanların da hepsi İstanbul’ daki Süleyma- 
niye ve Fatih “ Şahın medreselerine”  girememekteydi. Böylece, Edirne ile Bur- 
sa’da ve bütün Anadolu şehirlerinde pek kalabalık bir talebe yaşamakta bulu
nuyordu. Işte,XVI. asrın ortalarından itibaren Anadolu’da ve kısmen Rumeli’de 
harekete geçerek halkın başına belâ olan ve şiddetli takiplere, hattâ “ katliâm”  
denecek ölçüde kanlı cezalara rağmen, bir türlü sükûnları temin olunamıyan 
“ suhte”  kitlesi böyle türemekte idi. “ Levendler”  ise, doğrudan doğruya köyü 
terkeden delikanlılardan ibaretti. Tarlalarını ve mallarını satmak mecburiye
tinde kalan ve bu suretle geçim zaruretlerine düşen erkekler, tek başlarına yer
lerinden ayrılarak, levendlik hayatına atılmakta idiler. Leventlerin müracaat 
ettikleri iş yerleri şunlardı; Bunlar, ümeraya “ kapu halkı”  olarak yazıhyordu. 
Hakikaten, Çiftbozan reaya için en mühim sığınak, bu “ ümera kapusu”  idi. 
Devlet de, Budin, Bağdat, Erzurum vesair sahalarındaki pek çok hudut kale
lerine bu leventlerden pek çoklarım azap, yeniçeri, gönüllü yazarak yolla
makta idi. Bunlara 5 akçeden aşağı ulûfe verilmiyordu. Fakat, köylerini terk 
edenler o kadar çok idi ki, hepsinin buralara yerleşmelerine imkân yoktu. 
Bursa, İstanbul, Edirne şehirleri ve bütün bu mıntıkalar, levendlerin en çok 
toplandıkları yerlerdi. Tabiî hu boş insanların çoğalması âsâyiş için muzır idi.
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Bu şehirlerde birçok cinayetler ve hırsızlıklar oluyordu ki, bunları levendlerin 
yaptığı muhakkaktı. Levendâtm üçer beşer gruplar halinde “ haramiliğe”  
çıkmaları ise, C elâ lîliğ in  başlangıcı sayılır..

Henüz kadroları 15 - 20 kişiyi pek aşmayan bu soyguncu levend bölükleri 
daha ziyade türedikleri yerlerden uzaklarda faaliyette bulunmayı tercih ediyor
lardı. Erzurum, Diyarbekir, Urfa gibi uzak yerlerden Bursa, Afyon, Eskişehir 
taraflarına yol kesmeğe gelenler vardı. Fakat, bütün Anadolu’dan türeyen 
levendler için en elverişli hareket sahası Rumeli idi. Gelibolu’dan bölük bölük 
karşıya geçen bu gruplar, Selânik, Filibe, Kızanlık taraflarına kadar nüfuz edi
yorlardı. Kendilerine oralardaki timarlı sipahi, subaşı ve halktan bazı levend- 
liğe mütemayil kimseler yardım etmekte ve bunları evlerinde barındırmakta 
idiler Hükümet buna mani olmak için Çanakkale Boğazına sıkı kontrol 
koymuştu ve Anadolu’dan karşıya geçenleri kontrol ettiriyordu. Buna karşı, 
bir ara, levendler, kadıların Rumeli’ye geçirmek üzere Gelibolu’ya getirdikleri 
kürekçi kafilelerine karışır olmuşlardı. Nihayet, hükümet Gelibolu kadısına 
yolladığı bir fermanda, kürekçi getiren kadıların defterlerini açarak, isim isim 
okumadan karşıya adam geçirmemelerini b i l d i r d i H e r  şeye rağmen, Rumeli’ 
ye kolayca geçmek imkânını bulan bu levendler oralarda pek çok evleri bas
makta, zengin hıristiyanları soymakta idiler. Birçok da cinayet işliyorlardı. 
Anadolu’dan Rumeli’ye olan bu “ levendât"’ akım sırasında, Rumeli’den de 
Anadolu’ya ehemmiyetli bir “ Arnavut kefere levandât”  hücumu vardı. Bunlar 
Marmara’nın Anadolu çevrelerindeki ekâbir çiftliklerine çobanlık ve ırgatlık 
etmeye geliyorlardı. İzmit, Yalova ve Bursa taraflarında o kadar çok kefere 
çoban ve ırgat toplanmıştı ki, bunlar bir hayli yolsuzluklar ediyorlardı. 
İstanbul’a yapılan pek çok şikâyetler üzerine, hükümet bu hıristiyan levend
lerin Anadolu’ya taşınmasını gemi reislerine yasak etti. Bununla beraber, 
yine gizlice pek çok “ Arnavut keferesi”  geliyordu

Rumeli’nin yerli müslüman-Türk halkı arasında levendliğe olan temayül ilk 
zamanlarda Anadolu’da olduğundan da kuvvetli idi. Birçok timarlı sipahiler de 
işe karıştıklarından, levend haramiliği “ Celâli ayaklanması”  karakterini almaya 
başlıyordu. Hattâ 1555 te, “ Şehzade Mustafa”  olduğunu iddia ile ortaya çıkan 
şahsın etrafında toplanan on bine yakın insan, tamamiyle timarlı sipahilerle 
harami levendlerin birleşmesinden meydana gelen Celâli bölüklerinden ibaretti.

Çiftbozan reayanın büyük arazi sahiplerine hizmetkâr olmayı kabul etmi- 
yerek levendliğe itibar etmesi. Celâli isyanlarının psikolojik sebepleri bakımın-
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99 Müh. 3, 5. 373 (Filibe kadısına Tatar pazarı zaimi Haydai- Halep’ ten Şam’dan Hama ve 
Kava Âmed’ ten bir nice müslümam ve Akşehir ve Karahisar ve Tokat ve Trabzon’ dan bir nice 
kâfir ki hepsi 17-18 kişi iıoiş, meclisi şer’e (kaduun mahkemesine getirüp bunlar kemendciler 
ohıp esbaplarmda kendir düğümleri bulunup... ) -Vesika 2.

100 Müh. 3, s. 271.
101 Mühimmelerde buna ait birçok vesika vardır. Bazılarını H. T. Dağhoğlu X V I. asırda 

Bursa, adh eserinde yajmlamıştır; Vesika: 11, 12, 27, 35, 56. 61, 110.



dan mühimdir. Çünkü, müslüman Türk halkın bu ruh haleti, ziraî ekonominin 
geçirmekte olduğu krizin, neticede, bir feodalizme varmasına mani olmuş ve bu

nun yerine, büyük Celâlî kitlelerinin kanlı hareketleri geçmiştir. Marmara çev
resinin ihtiyacı olan ıfgat ve çobanların, Anadolu’ dan temin olunmıyarak, ta 
Arnavutluk taraflarından getirilmesi, buna mukabil, Anadolu levendlerinin, 
bütün tehlikesine rağmen, Rumeli’nin en uzak yerlerine soygunlara gitmeleri 
de yine aynı ruh haletinin ifadesi olarak alınabilir.

Hülâsa çiftçi halkın, gerek çocuklarını medreselere vererek ve delikanlıla

rını “ kapu”  aramaya yollıyarak, ve gerekse topraksız ve geçimsizlik yüzünden  
köyünü terketmek suretiyle, “ levendât”  ve “ suhtevat”  bölüklerinin doğmasına 
sebep oldukları buraya kadar tetkik edilen meselelerle anlaşıhnış oluyor. Esa

sen suhtelerin ve levendlerin, kendilerine göre, yavaş yavaş teşkilâtlanarak, soy
guncu bölükler halinde harekete geçmeleri tarihî bir vakıadır ve bu da Celâlî 
isyanlarının kronolojik sıra ile izahı faslına giriyor. Onun için, burada misaller 
vermiyeceğiz. Yalnız şurasının kaydı zaruridir: Suhteler, ilk defa nasıl medrese
lerden çevrelerine doğru harekete başlamışlar ise, sonuna kadar hareketleri 
öyle kalmıştır. Yani, bunlar medrese talebesi olarak harekete geçtiler. Gittikçe 
bölükleri kuvvetlendi; bazen birkaç bin kişi bir araya geldikleri oluyordu; 
Levencllerden aralarına aldıkları az değilse de. bunları da talebe kisvesine soku
yorlardı. Bütün suhteler, daima bağlı bulundukları medreseye civar yerlerde 
faaliyette idiler ve başka sancaklara umumi toplantılar veya “ cenk”  için gider
lerdi. Yaıılız, şefleri mağlûp oldukları zaman, meselâ, Am asya'dan Bursa, 
İstanbul ve hattâ Edirne’ye bile kaçarlar, oralardaki arkadaşlarına sığınırlardı.

Levendler ise, sekban (bir beyin kapusunda asker), “ harami”  , “ yeniçeri”  , 
“ Altı-Bölük sipahisi”  , hattâ “ suhte”  olabiliyorlardı. 1550 sıralarında, âdeta 
umumî bir hareket için fırsat bekliyerekten, türlü hâdiseler çıkarmakta idiler. 
Nihayet, Rumeli misalinde söylediğimiz gibi, timarh sipahiler hükümete karşı 
vaziyet alma yolunu tutm akta idiler. Pek çokları, adı geçen levendleri yanlarına 
toplıyarak, alenen ayaklanmaya, “ raiyyetlerini”  soym aya, yol kesmeye başlı

yorlardı. Bilhassa mukataaları ve padişah haslarını iltizam ile tutan zaimler, 
çavuşlar, çok defa, yüz ikiyüz levend toplıyarak, rasgele yerlere baskın yapm a

ya ve topladıkları iltizam paralarını ödememeye cesaret etmekte idiler. İşte 
levendlerle resmî hüviyet sahibi insanlar, böylece, birleşmeye başlamışlardı. 
Zaten nievzuumuz olan Celâlî mücadelesinde gördüğümüz Celâlî bölükleri, 
“ levend”  dediğimiz “ çiftbozan”  unsur ile resmî hüviyet sahibi kimselerin 
birleşmesiyle teşekkül etmiştir. Bütün Celâlî vekayii hep böyle bir temele 
dayanmaktadır. Celâlîler, suhtelerin birer medreseye bağlı kalarak belli 
bölgelerde gruplaşmalarının aksine olarak, aslâ bir yere bağlı değillerdi. 
Bunlar, bugün burada, başka bir gün daha uzak bir yerde idiler. 
Daimî ve uzak mesafeler içinde dolaşmak hep bağlı kaldıkları bir gelenek 
olmuştur.
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Burada izahım gerekli gördüğümüz bir mesele de, “ Çiftbozan”  dediğimiz 
köyden türeme bu insanlarm yeni İçtimaî kadroları içinde tâbi oldukları hayat 
şartlarının kendilerinde, ve dolayısiyle bütün sosyetenin bünyesinde yarattığı 
ahlâkî çöküntü ve kayıtsızlıktır.

Genç yaşta medrese hayatına atılış, yahut raiyyetlikten levendliğe geçiş 
köy delikanlılarını her şeyden önce aile hayatından ve evli yaşama imkânların
dan mahrum ediyordu. 1550 de, köyde, şehirde, dağda ve bayırda çıkan bütün 
“ haramı”  levend ve suhte bölükleri tam am iyle bekâr insanlardan ibaretti. 
X V I . asır Osmanlı sosyetesinin ortasında, bu kadar kalabalık genç kitlenin 
toplu bir şekilde sonu gelmiyen bir bekârhk hayatı sürmeleri, elbette bunların 
köydeki sağlam ahlâkî vasıflarını devam ettirmelerine imkân bırakmıyordu. 
Ayrıca, Osmanlı devletinin büyük bir daimî harb makinesi halinde çalışması da 
“ bekârlık”  hayatının fazlalığında âmil oluyordu. Bütün ümeranın “ kapuları”  
binlerce bekâr sekbanların toplandığı birer yuva halinde idiler. Bölük bölük 
ulûfeye yazılarak,kalelere azap, yeniçeri, sipahi ve gönüllü yollananlar da bekâr 
yaşıyorlardı. Nihayet, köylerden şehirlere geçinmeye gelen pek çok insan da 
buralardaki ömrünü bekâr geçirmekte idi.

Hulâsa, gerek devlet hizmetlerinin zarureti ve gerek çiftbozan reayanın 
içine atıldıkları yeni hayatın icabı olarak, X V I . asrın ortalarında, pek çok 
insanlar ömürlerinin en genç çağında bekâr yaşamak mecburiyetinde idiler. 
Bu anormal vaziyet levendleri, suhteleri, hattâ devletin ve ümeranın resmî as

kerlerini toplumun ahlâk düzeni için muzır yapmıştı. Celâli vekayiini izah eder
ken görüleceği üzere, resmî hüviyetli şahısların emrinde hizmet eden insanların 
ve devletin ulûfeli askerlerinin köylerde halka yaptıklerı zulümlerden en çok 
şikâyet mevzuu olan hal de, bu “ bekâr”  kimselerin gelip balkın evlerine kon
maları ve bu şekilde kadınlarına ve oğullarına tecavüz etmeye kalkmalarıdır.

“ Bekârhk”  İstanbul, Bursa, Ankara gibi büyük şehirlerde ahlâkın düşme

sine sebep olmakta idi. 1553 te açılan kahvehaneler levendlerin genç 
erkek çocuklarla içip eğlendikleri birer batakhane haline g e l m i ş l e r d i   ̂

sırada Anadolu’nun her tarafında dolaşan “ gurbet ve çingeniyan taifesi”  
güzel kadınlar tedarik ederek levendleri çadırlarında topluyorlar, “ âlet-i lehv 
u luup”  ile eğlenceler tertip ediyorlardı. Hemen Anadolu’ nun her tarafından 
bunların ahlâkı bozduklarına dair şikâyetler duyulmakta idi
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102 Âlî, ilk kahvehanenin İstanbul’da 1553 (961) de açıldığını yazıyor: Aynı yazma, 
yap. 349.

103 Bursa ve İstanbul kadılarına yollanan şu ferman bu durumu tasvir etmektedir: H. T. 
Dağhoğlu: A ym  eser, vesika 144 - Bu rezalet gittikçe Anadolu şehirlerine de yayılmıştı; Müh.30, 
s. 85 - Müh. 31, s. 142.

104 Müh. 6, s. 98 (gurrei rebiülevvel 972 tarihli ve bütün Anadolu tarafındaki eyaletlere bu 
hususla ferman) - Mühîmmelerde bu mevzua ait çok vesikalar vardır. H. T. Dağlıoğlu, aym 
eserinde şu vesikaları yayınlamıştır: V.38, 48, 108.



Mevzuumuz bakımından bunları kayda şunun için zaruret görüyoruz: 
Celâli mücadelesi başlarken, Celâli bölüklerinin esas unsuru olan levendlerin 
yavaş yavaş içine düştükleri bu ahlâkî soysuzlaşma, tabiî olarak, hâdiselerin 
oluş şekline şiddetle tesir etmişlerdir. İleride, Celâli vakalarını tasvir ederken, 
olup bitenlerin korkunçluğu ve vakaların cereyanı sırasında hiçbir ahlâkî kay
da riayet olunmayışını görünce şaşmamak için, levendlerin ve suhtelerin 
daha evvel bu bekâr ocaklarında maruz kaldıkları manevî sukutu burada 
açıklamak zorunda kalıyoruz.

3 —  Hububat Darlığı

H ububat meselesi Osmanlı İktisadî tarihinin en büyük konularından 
birisidir. Biz burada ancak kendi tetkik sahamızı ilgilendirdiği nisbette bilgi 

vereceğiz.

Osmanlı Devleti, Yıldırım Bayazıt devrinden beri “ harbî”  addettiği m em 
leketlere hububat satm ayı yasak etmiş bulunmakta idi Ancak, Venedik ve 
bazı diğer İtalyan cumhuriyetçiklerine m uayyen miktarda buğday çıkmasına 
müsaade ettiği oluyordu. Fakat, bizim daha iyi tetkike imkân bulduğumuz 
X V I . asırda,bu yasağın Avrupa’ya olan buğday satışlarına az tesir ettiği, bütün  
Rumeli ve Anadolu sahillerinden pek çok hububatın kaçırıldığı görülmektedir.

Limanlara yakın yerlerde türeyen birLakım madrabazlar büyük depolar 
tesis etmişlerdi. Bunlar, buğdayları, mahallî narhlara nazaran, yüzde jdrmi 
ve bazen daha fazla bir fiyat farkı ile halktan toplıyarak anbarlarına doldur

duktan sonra, “ Frenk gemilerine”  satmakta idiler. Halbuki, aynı sıralarda 
İstanbul, Bursa, Edirne gibi büyük şehirleri beslemek mühim bir dert haline 
gelmiş bulunuyordu.

Artık X V I .  asrın ortalarında “ tereke yasağı”  , hükümetin yalnız “ harbî”  
ye yardım etmiş olmamak prensipi değil, bizzat halkın da kıtlığa uğramamak 
dâvası idi. Onun için, bu sıralarda, dışarı buğday kaçm im am ak için elden gelen 
yapılıyordu. Bilhassa, tabiî afetler yüzünden mahsulün kısa olduğu senelerde 
bile, bahsettiğimiz madrabazlarla, sahillerde bulunan timarlı sipahi, yeniçeri, 
ümera vesair resmî şahsiyetlerin Avrupa’ya gizli gizli buğday sattıkları hak
kında hayli şikâyetler vardır. Fakat, imparatorluktaki hububat derdi yalnız 
dışarıya olan kaçakçılıktan ileri gelmiyordu. Öyle olsa idi, kıtlığın yalnız sahil
lerde ve buralara civar yerlerde hissolunınası lâzımgelirdi. Halbuki, bütün im pa

ratorluk, bilhassa Anadolu, 1550 den itibaren, bazen hafif, bazen şiddetli daimî 
bir kıtlık devrine girmiş bulunmakta idi. Bu tarihten evvelki durumu iyi bile

miyoruz. Belin’in kaydına göre, 1494-1503 (900-909) yılları arasında Türkiye 
müthiş bir kıtlık ve bununla birlikte büyük bir veba geçirmişti. Bir akçeye 
50-60 dirhem un güç bulunabilmekte i d i k i ,  böyle bir açlığı biz ancak Celâli 
Fetreti”  ve “ Büyük Kaçgun”  devirlerinde görüyoruz.
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105'Max Silberschmidt, Venedik Menbalanna Nazaran Şark Meselesi (türk. tere), s. 58.



Edremit şer’ iyye sicillerinde geçen bazı dâvalar dolayısiyle, Bursa ve Balı

kesir taraflarında, 1525 (932) den 1527 (934) ye kadar üç mahsul yılında müthiş 
bir çekirge tahribatı olduğunu anlıyoruz. 1528 de de ekinlerini su basmış ve çift

çilerden çoğu tohumlarım bile alamamışlardı Hüküm et merkezinden B a
lıkesir Sancak Beyliğine ve kadılara yollanan bir fermanda, 1528)de, halkın 
yine çekirgeden endişe ettiklerinden bahsolunarak, çekirge yumurtalarının yok  
edilmesi için köylülerin seferber edilmeleri emir edilmekte idi Bundan, 
adı geçen sancaklarda üst üstüne dört sene mahsul olmadığını anlamakla 
beraber, aynı halin daha hangi sahalarda meydana geldiğini bilmiyoruz. Hele 
bu türlü kıtlıkların kaç senede bir geldikleri hiç belli değildir. Bununla beraber, 
böyle şiddetli kıtlıkların İktisadî darlığı büsbütün arttırdıklarını ve çiftçilerin 
leventliğe tem ayül etmelerini çabuklaştırdıklarını tahmin etmek lâzımdır. 
Bizim, burada tetkik edeceğimiz cihet, daha ziyade ziraî ekonominin geçirdiği 
krizin hububat istihsalinde yarattığı azalma ve bundan doğan daimî kıthktır.

Çiftliklerden bahsederken, bu yeni ziraî ekonomide daha ziyade hayvan  
beslemeye ehemmiyet verildiğini, tarlalarını satan köylülerin levend olarak 
köyden ayrıldıklarım söylemiştik. Bunun tabiî neticesi olarak, pek çok arazi, 
yavaş yavaş, mera haline geliyordu. I II . Murad devrinin sonlarına yaklaşırken, 
vezirler, kadılar, müderrisler, kapukulları, çavuşlar, müteferrikalar, hulâsa, 
köylerde çiftlik, daha doğrusu, geniş topraklar peyda eden resmî hüviyetli 
pek çok kimseler sürülerle koyun beslemeyi âdet etmişlerdi. Çünkü, ne kadar 
içerlerde olursa olsun, hayvanları çabucak ve masrafsız olarak limanlara indir

mek mümkün olduğundan, hububat ekimine nazaran, bu daha kârlı idi.

Bu yüzden, yalnız meralar genişlemekle kalmıyor, ekilen tarlalar da sürü

lerden hasar görüyorlardı. Şu halde, Avrupa’ya olan hububat kaçakçıhğımn 
Marmara ve Ege sahillerindeki kıtlığa tesir ettikleri muhakkakolmaklaberaber, 
asıl, memleketin içlerindeki kıthğın sebebi, zamanla meydana gelen böyle bir 
istihsal değişikliği olduğu şüphesizdir. Ancak, tedricî surette doğan böyle bir 
hadiseyi zamanın ricali ve kadılar anlıyamamışlar, kıthğın sebebini harice 
erzak satılmasında ve madrabazların hububatı “ deranbar”  etmelerinde 
aramışlardır.

Hububat istihsalindeki azalmanın, her şeyden ve herkesten evvel dev

lete yüklediği zorluklar ehemmiyetlidir. Bunlardan birisi, büyük şehirlerin 
iaşesi idi. İstanbul’a erzak tedariki işi ile doğrudan doğruya hükümet ilgile
niyordu. Esasen, bu sayededir ki biz memleketin iaşe durumu hakkında kâfi 
bilgi edinebilmekteyiz. Diğer büyük şehirlerde erzak tedariki ile kadılar m eş
gul olmakta idiler.
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H üküm et için karşılaşılan ikinci büyük mesele, sefere çıkan ordunun bes
lenmesi idi. Evvelce yalnız sefer yolu üzerine düşen yerlerden nüzül ve sürsat 
zahireleri alınır, menzillere uzak düşen sancaklardan bedel toplanırdı. Fakat, 
X V I . asrın ortalarından başlıyarak, sonlarına kadar, yavaş yavaş menzillere 
düşen belgelerden kâfi zahire bulunamamıya başlanmış ve çok uzak san
caklardan toplanan zahirelerin aynen şevki icabetmişti. Bunun için lâzım  
olan “ mekkârc kiralarını”  da halk ödemek mecburiyetinde olduğundan, artık 
sefer masrafları reaya için tahamm ül edilmez bir dereceye çıkmakta idi.

Bir taraftan hükümetin kendi işlerinde çektiği zorluk, diğer taraftan, san

caklardan hububat darlığı ye bu husustaki yolsuzluklar hakkında gelen bitmez 
tükenmez şikâyetler, tabiî olarak, devleti gıda maddelerinin satışında bir rejim 
kurmaya sevketmiştir ki, bu da, hem harice hayvan ve hububat ihracının 
yasaklığı ve hem de dahilde, bir sancaktan diğerine bile yiyecek verilmesinin 
m en’i, ancak zaruret hallerinde, hükümet merkezinin vesikası ile kadıların, 
tayin edilen miktarda, hububat mübaayasına müsaade edebilmeleri şeklinde 
ifade olunabilir.

Gıda maddeleri üzerine konan bu kadar sıkı satış kayıtlarının faydası 
yanında, zararı da görülmektedir. Her şeyden evvel memleketin tabiî iaşe sis
temini bozuyordu, Meselâ , ellerindeki emri fırsat bilen Ankara ve Eskişehir 
kadıları Bursa zahirecilerinin buralardan hububat toplamalarına müsaade etm i
yorlardı. Bursa Sancağındaki kadılar da İstanbul’dan gelen erzak mübayaacı- 
larını kadılıklarından koğmakta idiler. Teke (Antalya), H am id(İsparta) sancak

ları da adalara ve Ege sahilleri halkına ne koyun ve ne de buğday satmamaya  

başlamışlardı.

Şimdi, esaslarını kaydettiğimiz bu durumla ilgili hâdiseleri kaydedelim:

Evvelâ, memlekette, hububat yerine, koyunculuğun daha t fazla itibar 
görmeye başladığını söylediğimiz halde, İstanbul’a kasaplık koyun tedarikinin 
de sonu gelmez bir dert halinde devam etmesi nasıl izah olunacaktır'"^. 
Hâdiselerin iyi müşahedesi, bunun hayvan azlığından değil, birinci derecede, 
dışarıya olan daha kolay kaçakçılıktan, ikinci derecede de, İstanbul’da tatbik  
olunan çok düşük narh dolayısiyle, bu büyiik şehre kimsenin koyun getirmek 
istememesi halinden ileri geldiği kanaatini verir. Hakikaten, Rum eli’den olsun, 
Anadolu’ dan olsun, istendiği kadar koyun İstanbul için yola çıkarılıyor, fakat, 
sürüler, yollarda izlerini kaybederek, ya Edirne, Bursa gibi etin daha pahalı 
olduğu yerlere veya sahillere iniyorlardı

Meselâ, 1558 de (13 şevval 966) Sofya kadısına yazılan bir hükm -i hümâ
yunda, bu şehirde oturan Karaoğulları Nasuh ve Abdi adında iki zengin şahsın,
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celeplerdeki koyunları topbyarak, Selânik’e indirdikleri, bu yüzden, İstanbul’a 
buralardan koyun abnamadığı yazdarak, bu şahısların, ceza olmak üzere, 
İstanbul’a kasap tayin olundukları bildirilmişti Bütün memleketin dâvası 
olduğunu söylediğimiz “ terike”  meselesi daha mühimdir. Bütün Osmanb 
sahillerinden Avrupa’ya gizli hububat satışları bir türlü önlenemiyor, aç 
kalan halk mütemadiyen şikâyette bulunuyorlardı. 1558 de Bergama ve Güzel 
Hisar kadılarına yazılan bir hükm -i hümâyunda, “ Deniz Değirmeni”  adındaki 
yere Karaburun’dan Ahm et, Nasuh ve Maden adındaki reislerin, daima gemi 
ile gelip, buralardaki kazalardan topladıkları zahireleri “ darülharbe”  abp git

meleri yüzünden, “ vilâyete müzayaka verip”  halen yine buralarda “ nice gemi

ler olup men içun adam yollandıkta, gemilerdeki levendât katle”  teşebbüs 
ettiklerinde, hiçbir şey yapılamadığının bildirildiği ifade olunarak, “ il erler'”  
yardımı ile, adı geçen reislerin ele geçirilmeleri emri verilmişti''^. 1559 da da 
Gümülcine kadısı tarafından yapılan şikâyette, bu sancakta bir taraftan  
İstanbul’a zahire toplanması, diğer taraftan, bazı madrabazların hububatı 
depo etmeleri yüzünden kıtlık başladığı haber veriliyordu"^.

Sarayın ve kapukuUanmn ihtiyacı olan hububatı satın almak üzere 
sancaklara çıkan memurlara kendi arzusu ile kimse zahire vermiyordu. Ayrıca, 
payitaht halkının ihtiyacı için ellerindeki emirlerle kadılara giden bazı gemi 
reisleri, birkaç defa “ deryaya”  buğday götürmeden İstanbul’a dönmemekte 
idiler. Meselâ, zengin bir hiristiyanın kefaleti ile 100 müd zahire almak üzere 
kendisine ferman verilen bir hiristiyan gemici, 1559 (gurrei şaban 967)da, 
narh 18-20 iken, 24 akçeden topladığı hububatı harice satmış ve böyle birkaç 
defa seferden sonra nihayet şikâyet olunmuştu

Halktan hakikî fiyatla değil de, kadıların takdir ettikleri narh ile ve ceb

ren alınarak İstanbul’a götürülebilen maddeler, bu büyük şehirde muntazam  
tevzi olunamamakta, madrabazların eline düşmekte idi. Bunlar, elde ettikleri 
peynir, pirinç, zeytinyağı, pastırma, buğday, un vesair yiyecekleri depola
rına doldurduktan sonra, geceleri gemilere yükleyip. Bursa ve İzm it taraf

larına kaçırıyorlardı

Anadolu’da, hububat kıthğı daimî bir şekil aldıkça, Marmara ve Çanakkale 
sahillerinde, Rumeh’den Anadolu yakasına hararetli bir buğday nakliyatı baş
lamıştı. Kadılara, kadılıklarından harice buğday sattırmamaları hakkında 
evvelce emir verilmiş olduğundan, gemi reisleri istedikleri zahireyi yükleye

bilmek için sahilleri muhafaza eden şahıslara ve kadılara rüşvet vermek 
mecburiyetinde kalıyorlardı.
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1564 te Anadolu’ da büyük bir kıtlık çıktığı görülüyor. Çeşme’den yol

lanan bir arzda, açlığın dehşetinden bahsolunurken, halkın ekserisinin “ ot ot
ladıkları”  kaydolunmuştu Bir İstanbul kilesi (20 okka) buğday, 45-50 akçe

ye idi. Bir akçeye 150 dirhem un veriliyordu. Anadolu’nun bütün Ege Bölgesi 
halkı, İstanbul’a müracaat ederek, Rumeli’den buğday satın almalarına m ü

saade olunmasını istediler. Yollayacakları gemicilerin verilen zahireyi getirip 
istenen yerlerde satacaklarına dair kefil vermeleri ş'artiyle, müracaatta bulunan 
kadılıklara onbinlcrce kîlelik vesikalar (hükümler) verildi. Bu vesikalarla gel- 
miyenlere aslâ hububat vermemeleri için Selânik, Drama ve sair sancaklar

daki kadılara da emirler yollandı Bu kadar bir darlıkta bile, Anadolu  
sahillerinde bile, dışarıya olan buğday kaçakçılığı devam etmekte idi

Keşan’da, sipahi, zaim vesair resmî hüviyet sahiplerinin, atları ve araba- 
lariyle, alenen zahireleri iskelelere indirip, gemilere yükledikleri, Bursa’da 
zahireleri toplayan madrabazların bunları getirip Mudanya’da anbar ettikleri 
merkeze bildirilmekte idi

Karahisarısahip ve Kütahya taraflarında, aynı kıtlık yılında, buğday 
fiyatının biraz daha düşük olduğu görülüyor.Meselâ, Bolvadin’de bir İstanbul 
kilesi buğday 32-34 akçe idi

Bu durum Rum eli’den Anadolu’ya zahire kaçakçılığını çok fazlalaştırdı. 
Hüküm et "merkezi yine de nakliyatı serbest bırakmıyordu. Ancak vesika ile 
götürülebilmesinde ısrar ediyordu

1565 yıhnda da kıthk vaziyeti düzelmedi. Rumeli’ den Anadolu’ya ve 
“ kefere gemilerine”  buğday verme faaliyeti hararetle devam etmekte idi. 
Halbuki, aynı sene Kanunî Süleyman’ın 1566 seferi için menzillere zahire yığıl
m ak üzere, bütün Rumeli tarafına adamlar yollanmıştı ve halktan alınacak 
unun kilesi için de 10 akçe ödenmesi emrediliyordu. Serbest fiyat ise, 25-30  
akçeden aşağı değildi. Onun için, kimse ununu vermek istemiyor, köylüler zahi
re verecek iktidarda o l m a d ı k l a r ı n ı  b i l d i r i y o r l a r d ı i 2 2 _  Bütün itirazlara rağmen 

yapılan geniş mübayalar '^3 kıtlık yaratmakta gecikmedi. Edirne ve Sofya’dan, 
şehirlerde halkın aç kaldığı ve satın alacak zahire bulunmadığı hakkında 
şikâyetler geldi.
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Aynı sıralarda, Batı Anadoluda da luthk çekildiğinden, İstanbul’un iaşe sahası 
zaruri olarak, Anadolu’nun Karadeniz’e yakın sahil sancaklarına doğru genişle
tildi. Bolu, Kastam onu, Canik (Samsun), Am asya kadılarına fermanlar yollana

rak, varan adamların buğday satın almalarına ve kira ile iskelelere indirmeleri

ne müsaade ve yardımda bulunmaları için emir verildi. Fakat, “ tereke”  kıtbğı 
umumî olduğundan, bütün bu sahalarda da madrabazlar buğdayları ortadan 
kaldırmışlardı. Hüküm et bunların depolarındaki zahireleriu hiç tereddüt 
edilmeden müsadere olunması için kadılara selâhiyet veriyordu *24. Bir taraftan 
da, bütün Rumeli ve Anadolu sahillerindeki limanlardan Avrupa gemilerine 
kaçak hububat yüklenmesi devam etmekte idi Ayrıca, Rumeli Yakasından  
Anadolu’ya gemiler, kayıklar, mütemadiyen zahire taşıyorlardı. Hüküm et, 
buğday satışlarına koyduğu kontrol işindeki muvaffakiyetsizliğin kadıların 
dürüst hareket etmemelerinden ileri geldiğini öne sürerek, kadılara şiddetli 
ihtar fermanları yazmakta idi *26.

Bu kadar geniş darlığa rağmen, Dobrovnik beylerine binlerce müd “ terike”  
verildiği hayretle görülmektedir

Hububat meselesi imparatorluk için o kadar mühim bir dâva oluyordu ki,

1565 (973) de Basra Beylerbeyisine yollanan bir hükümde “ Cezayir’e ve cümle 
hariç vilâyete”  demir, kurşun, silâh ve at çıkarılmasının katî surette önüne 
geçilmesi emrolunurken, zahirenin dahi satılmasının yasak olduğu ilâve olun
muştu. Halbuki, daha evvelleri doğu hudutlarında hububat yasağı bahis m ev

zuu değildi

Diğer İktisadî zorluklar üzerine, bu şekilde, bir de daimî kıtlığın katılması, 
şüphesiz köylerdeki hayatı daha fazla güçleştirmiş, fakir halk için yaşama 
imkânları büsbütün azalmıştı. Büyük şehirler için kadıların takdir ettikleri 
“ narh-ı ruzî”  den hububat ve erzak toplanması, çiftçi halkı büsbütün sıkmakta 
idi. Hele çok vakit,zahirelerin nakli işi de ucuz bir kira ile köylülere yükleıımek- 
te yahut kendi buğdaylarını götürüp şehir pazarlarında satmaları için yola 
çıkarılmakta idiler. İstanbul’un iaşesi halk için pazara mal götürmek değil 
müthiş bir “ tekâlif-i şâkka”  olmuştu. Bu işlerde de adalet temin olunamıyordu. 
Asıl anbarları hububatla dolu olan resmî hüviyet sahipleri ve madrabazlar ekse
riya kendilerini kurtarıyorlardı. Buna mukabil, fakir halkın yiyecekleri ahndığı 
bile olmakta idi. Bu şartlar altında köyde barınamıyanlardan pek çok insanlar 
da şehirlere göç etmeye başlamışlardı. 1567 sıralanndajİstanbul’un nüfusu göze 
çarpacak kadar fazla artmış bulunuyordu. Haslar Kadısına yazılan birçok 
hükm -i hümâyunlarda kadıbğına tâbi olan Kasım paşa, Fener, Eyüp ve
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Kâğıthane semtlerinin evlerle dolduğu, Anadolu’dan ve Rum eli’den gelip 
buralarda bina kuranlar yüzünden şehrin fazla erzak darlığına düştüğü, hem  
de, geldikleri yerdeki tarlalarının boş kalmasından dolayı, sipahilerinin zarara 
girdikleri bildirilmekte idi. Teftiş yapılarak, gelişleri beş seneyi geçmemiş 
olanların derhal eski yerlerine yollanmaları için emir veriliyordu. Kırkçeşme 
ve Kâğıthane tarafları, köylerden gelen halk tarafından kâmilen bağ ve bahçe 
haline getirilmiş, bu yüzden buralardan camilere ve imaretlere geçen su yollan  
bozulmuştu. Böyle yerlerin iki tarafından üçer zirâ’ genişliğindeki toprak

ların boşaltılması da kadılardan isteniyordu '29.

Bu kadar kalabalık ile sefaletin de birlikte gelmesi fuhuşu artırdı. Bunun 
üzerine, İstanbul kadılarına yollanan başka bir fermanda, mahalleler teftiş 
olunarak, fahişelerin ve uygunsuz adamların şehirden sürülmesi, şarap ve 
Tatar birasının yasak edümesi emri çıkarıldı

I I . Selim’in saltanatı sırasında, iaşe darlığı ve kıtlık daha fazla ilerlemiş 
görünmektedir. Kadılar, kazalarından dışarı hububat ve yiyecek maddeleri 
çıkarılmaması hususunda daha sıkı hareket etmeye başlıyorlardı. Bâzan“ emr-i 
şerif” bile dinlenmekteydi. Rodos halkının, her zaman Teke ve H am id tarafların
dan etlik koyun ve hububat almak âdetleri iken, bu sancakların şimdi buna mani 
olduklarım,- hattâ satın alınmış koyunlan ve erzakı yollardan geri çevirttik

lerini kendi sancak beyleri vasıtasiyle hükümete arzettirmişlerdi ’ ̂ . 1573 te 
sarayın ihtiyacı için Bursa Sancağına buğday ve un almaya varan “ simitçiler”  
Bursa Kadısının damşmendleri 3̂2 naipler tarafından döğülerek, topladık

ları ellerinden alındı. Bolu ve Kastam onu sancaklarına İstanbul için, zahire 
toplam aya varan tüccarlara da buralardan hiçbir şey aldırılmıyordu 
İnönü’ne tâbi Bozüyük’te bulunan Kasımpaşa imaretinin Mütevellisi, Eskişehir 
ve etrafındaki ihtiyacı için erzak toplam ıya vardığında, ferman getirmedikçe 
hiçbir şey satın alınmasına müsaade etmediler; hattâ getirilen fermanda kayıt 
olunmadı, diye etlik koyun vermediler Selanik Yahudilerinin Sofya ve ci

varlarındaki bal, yağ gibi maddeleri toplayıp götürmeleri yüzünden, Edirne 
bakkalları kendilerinin eski iaşe sahası olan buralardan hiçbir şey alamaz 
olduklarını şikâyet etmişlerdi. Payitaht için cebrî etlik ve erzak toplama  
her tarafta devam ediyordu. Ayrıca,hükümet. K efe, Bağdat, Hicaz taraflarında 
kıthk oldukça, ağır masraflarla, oralardaki askerlere de buğday ve un yollamak  
zorunda kalmakta idi. 1568 de. Kefe için, Sivas, Am asya, Şarkikarahisar,Çorum  
taraflarına, onbinlerce kile buğday toplam ak üzere, memurlar yollanmış;
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faka t, kadıların ve memurların yolsuzlukları, madrabazların hububat kaçırma

ları gibi sebeblerle pek büyük zorluklar çekilmişti

“ Küffara bir habbe terike”  kaçırılmasına meydan verilmemek üzere, Rum e
li taraflarındaki sancakbeylerine yollanan şu ferman hububat hususunda 
memleketin ne kadar zor bir durumda olduğunu gayet iyi göstermektedir: 

1571 (21 zilhicce 979) de çıkan bu fermanda, dışarıya hububat kaçıranlar, 
ister “ emin veya vüzera voyvodaları” , ister diğer şahıslar olsun, asla himaye 
olunmıyarak, “ haklarından gelinmesi”  için evvelce emir verilmiş olduğu hatır
latıldıktan sonra, mahsul harmana gelmek üzere olduğu şu sırada, köylülerin 
deniz kenarlarına harman dökmelerine müsaade olunmaması, herkesin elde 
ettiği mahsul tesbit olunarak, tohumları ve ihtiyaçları kendilerine bırakıl
dıktan sonra, geri kalanının toplanıp, her köyde bir veya iki anbarda yığılması, 
ve hiçbir anbarın müsaadesiz açtırılmaması, kaç anbar ve bunlarda ne kadar 
hububat toplanmış ise, defterlerinin hükümete yollanması istenmişti

1573 ten itibaren kıtlık büsbütün artmıştı. Payitahtın erzakını temin için 
Anadolu’nun bütün Karadeniz sahillerine, hatta, Şarkikarahisar, Tokat, 
Am asya, Kastom onu gibi iskelelere nisbeten uzak yerlere emir yollandı'-” . 
Şarkikarahisar Beyi, yalnız kendi sancağından 30 bin kile buğday topladığını, 
bunun 10 bin kadarını limanlara indirdiğini,1120 batm an yağ için de kira hay

vanları hazırlamakta olduğunu, zahire toplarken birçok zorluklara raslandığını, 
bazı kimselerin, anbarlan açarak, toplanan buğdayları etrafa sattıklarını ce

vap olarak bildiriyordu

Eğriboz Müftüsüne ve Akdeniz yalılarında olan kadılara yollanan bir umumi 
fermanda, “ bazı ekâbire mensup gemiler ellerinde emir olmadan terike alup 
küffara sattıkları” nın görülmüş olduğu ihtar olunuyordu Filibe Kadısı da, 
yoUadığı şikâyetinde, burada “ ziyade kıtlık”  olduğunu, bunun sebebi, “ etraf 
kurra’da ribahurlar vc gemiciler buğdayları toplayup anbar idüp ziyade pahaya 

kalksın”  diye bekletmeleri olduğunu bildirmekte idi

1574, 1575 ve 1576 yılları iaşe cihetinden imparatorluk için bir felâket 
oldu, denilse, hiç mübalâğa edilmiş olmaz. Hakikaten, 1574 te, Anadolu, K ara

man, Rum  (Sivas), Erzurum, Adana vilâyetlerine yüzlerce “ zahire mübaşir
leri”  yollandı. Kadılar, beylerbeyleri, saıicakbeyleri bu müba.şirlerle birlikte 
zahire satın almaya memur oldular; halkın tohumluğundan ve ihtiyacından 
fazlasını “ narh-ı ruzi üzerine”  toplayup depo edecekler ve çabucak en yakın 
iskelelere kira hayvanları ile nakledeceklerdi ı*".
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Fakat, bütün sıkı emirlere rağmen, iş hiç de iyi gitmedi. Asıl ellerinde fazla 
buğdayları olan nüfuzlu kimseler, resmî hüviyet sahipleri, hububatı depo eden 
muhtekirler, ya himaye görüyorlar, yahut kendilerine emir dinletilemiyordu. 
Fukaramn ise, nesi varsa alınmakta idi Ayrıca, çok da “ rüşvet”  alınıyordu. 
Meselâ, Aksaray Sancağı Beyi, hububat topladığı esnada, pek çok rüşvet aldığı 
şikâyet olunmuştu. Çankırı Sancağında da kadıların, naiplerin, zahire mübaşiri 
olan çavuşun, halktan zahire yerine rüşvet topladıkları bildiriliyordu ''*5. H a t
tâ, toplam aya memur mübaşirler de, aldıkları zahireleri gizli gizli, halka geri 
birkaç misU fiyata satıyorlardı Bu suretle, umduğu kadar hububatı hiçbir 
suretle elde edemiyen hükümet, bütün masrafları göze alarak, Pasin ve Mardin 
taraflarından bile İstanbul’ a buğday getirmeyi göze almakta idi

Tabiî, Rumeli taraflarından da aynı şekilde hububat toplanmakta idi. 
Edirne, Bursa, Selânik gibi şehirlerin iaşeleri de İstanbul’dan iyi olmamakla 
beraber, buralarda narh harici satış mümkün olduğundan, payitaht için yola 
çıkarılan pek çok erzak kafileleri, fırsat bulunca bu şehirlere götürüp satm ak
ta idiler.

Anadolu ve Karam an vilâyetlerinden toplanan zahireleri umumiyetle 
develer Marmara sahUinde K avak İskelesine indiriyorlardı Götürülen mik- 
darlar hakkında bir fikir vermek için, 1575 te, yalnız Ankara Kadılığından 
10513 kiltf (300 ton) buğdajnn develerle adı geçen iskeleye indirildiğini kaydet

mek kâfidir

Toplanan buğdayların sancaklardan en yakın iskelelere usulü dairesinde 
naklolunması da ayrı bir mesele olmaktaydı. Tabiî, mîrî develer, bu iş için kâfi 
gelmiyordu.Halktan, kira ile at, araba, deve, katır, ne bulunursa, toplanmakta  
idi. Fakat, takdir olunan kira fiyatı da yine serbest pazarlıkla olmadığından, 
bu da halka ağır bir mükellefiyet oluyordu. Zamanlı zamansız yollara dökülen 
kafilelerden kışa kalarak yüklerini yolların kenarına atup dönenler, çamura 
saplanan deve kervanları az görülmüyordu. Meselâ, 1575 (983) de, Anadolu  
Beylerbeyisine yollanan bir hükümde, zahire ile yola çıkan develerin çamurlara 
saplanarak yoruldukları ve yüklerini “ yabana atup”  döndükleri, buna benzer 
hâdiselerin çok olduğu yazılarak, böyle, dışarıda kalan hububatın toplattırıl- 
ması ve bahara kadar anbarlarda muhafazası istenmekte idi

Binbir güçlükle iskelelere inen zahireyi almaya gelen gemicilerin bunları 
alup, Avrupa gemilerine vermeleri veya Anadolu’nun başka iskelelerine yanaşıp
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satmaları da çok oluyordu. Bunlara meydan vermemek için kadılar ve, zahire 
eminleri gemicilerin isimlerini, aldıkları zahire miktarını ve yüklerini aldıktan 
sonraki hareket tarihlerini ince ince tesbit ederek İstanbul’a bildirmek mecbu

riyetinde idiler.

1575 ve 1576 yıllan da, 1574 yılı gibi, geçmiştir. Ondan sonra da bu kadar 
olmamakla beraber, kıtlık kalkmış değildi. Bilhassa İstanbul’un iaşesi, Anadolu 
ve Rumeli’nin cn uzak sancakları da dahil olmak üzere, bütün halkın omuzuna 
en ağır bir “ tekâlif-i şâkka”  olarak çökmüş bulunmakta idi.

Çok darlık içinde geçtikleri görülen, bilhassa 1574, 1575 ve 1576 yıUarmda 
zahire fiyatının Anadolu’da kaça çıktığı hakkında elimizde rakam yoktur. 
Yanlız, Bursa sancağımn Yenişehir kazası halkı, kazalarından İstanbul’a 
buğday satın ahnması için yolladıkları arzda, bir Yenişehir kilesi (5 İstanbul 
kilesi) unun 330 akçeye satıldığını, eğer İstanbul zahiresinin satın ahnmasına 
müsaade olunursa, bu fiyatın 500 akçeye fırlıyacağının muhakkak olduğunu 
bildirmişlerdi i"*®. Burada verilen rakama göre, bir İstanbul kilesi un 66 akçeye 
gelir ki çok pahalıdır.

Hulâsa itibariyle, 1550 den başlamak üzere, Osmanlı İmparatorluğu 
gittikçe büyük bir iaşe darlığı içine düştü. II . Selim devrinden itibaren kıtlık 
bütün İmparatorluğu, bilhassa Anadolu’yu ciddî surette tehdit etmeye başladı. 
Hele bu padişahın son zamanlarında, şiddetli açlık çıktı ve bu hal 1576 ve hat

tâ 1577’de de devam etti

H ububat darlığı daimî bir şekil almaya başladı. Sahillerden Avrupaya  
mütemadiyen “ terike”  ve hububat kaçırılması kıtlığın tesirini artırıyordu. 
“ Celâli Fetreti ”  denen devıiu başlangıcı olan 1595 yılına gelindiği zaman, 
Anadolu iyiden iyiye açtı. Bu adı geçen devirde ve onu takibeden“ Büyük kaç- 
gunluk”  da ise, köylüler çiftliklerini terkederek, kitle halinde, leventliğe geç

tiklerinden, tanı onbeş seneye yakın bir müddet, Anadolu tarihin hiçbir dev

rinde görmediği bir kıtlık devri yaşadı. Bu müddet zarfında, Karadeniz de 
dahil, bütün Rumeli sahillerinden Anadolu ya gemiler, kayıklar mütemadiyen  
hububat taşıdılar. Fakat, ibretle kaydolunacak bir hâdisedir ki, hükûrriet, 
hâlâ elinden geldiği kadar Anadoluya izinsiz buğday verilmesine engel olmaya  
çahşıyordu. Onun için, Varna ve diğer limanlara aç Anadolu için hububat alma

ya varan gemiciler, kaddara rüşvet vermeden gemilerini yükleyememekte idiler. 
Bu durumlar. Devletin İstanbul’u ve Orduyu beslemek zarureti içinde kıvrandı- 
dığım ve hububata sıkı kayıtların bu yüzden konduğunu gösterir. Bu haller, 
köylülerin çiftçiliği terk ile, durmadan leventliğe geçmelerini sebep olmakta 

idi. Buna m üvazi olarak, Celâli bölüklerinin gittikçe kalabalıklaştığı, suhte hare
ketlerinin şiddetlendiği görülüyordu. Timarlı sipahi ve bunların ileri gelenlerin

den ibaret olan vilâyet çavuşları, mültezimler, başlarına boş leventleri toplıya-
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rak, alenen zenginleri soym aya, raiyyetlerinden cebrî salmalar almaya başlamış
lardı. Ümeranın kapularındaki sekbankadrolarıkabarıyordu.Meselâ,beylerbey

leri ve sancakbeyleri, binlerce şahsîaskeriylerle,yani,kendiparalarıiletuttukları 
leventlerle sefere gittikleri halde, yerlerine bıraktıkları subaşı veya kethüdaları

nın emrinde bir o kadar da“ mîriınîranbölükleri” veya“ mirliva sekbanları” denen 
sekban grupları kalıyordu. Bunlar hep halka musallat olmuşlardı. X V I . asrın 
sonuna doğru gidildikçe felâketli bir levent (yahut bir beyin kapusuna mensup 
olduklarına göre resmî adları ile sekban) tufanı hazırlanmakta idi.

Bu tasvirini yaptığımız, vekayiin bize daha iyi anlatacağı anormal devre 
ile İktisadî darlığın ve ondan çıkma ağır vergi mükellefiyetinin, ve nihayet, 
kıtlık ve öteki hâdiselerin aşikâr ilgilerini görmemeye imkân yoktur.

D —  İ d a r î  d ü z e n

1 —  Vilâyetler Ve Sancaklar :

Osmanlı imparatorluğunun İdarî bölümü eskiden beri şu şekilde tasvir 
olunagelmiştir. Memleket, geniş birtakım eyaletlere (yahut vilâyetlere) taksim  
olunmuştu. Beylerbeyi denen vali hem mülkî bir âmir ve hem de bu geniş bölge

nin askerî şefi idi. Paşa sancağı adını alan eyalet merkezinde oturur.

Vilâyet de birçok sancaklardan teşkil olunmuştur. Her sancağın başında 
bir sancak beyi (yahut mirliva) bulunuyordu. Sancak da birtakım kazaların 
birleştirilmesi ile meydana gelmişti. K azayı idare eden kadının askerî selâhiyeti 
yoksa da hem adlî, hem İdarî âmir vaziyetinde idi.

İdarî taksimat mevzuumuz için önemlidir ve hiç olmazsa esas hatlariyle 
bilinmesi lâzımgelir. Onun için biz Osmanlı vilâyet idare usulünün hususiyet

lerini tarihî realiteye göre izah edeceğiz.

Evvelâ, en büyük idari bölge olarak kabul olunan vilâyeti alalım. Vilâyet 
merkezi olan paşa sancağına eyalet vasfını verebilmek için, burasının diğer 
sancaklar üzerinde birtakım yetkileri olması lâzımgeleceği tabiîdir. Askerî 
cihetten böyle bir yetki söz götürmez derecede m evcutttur. Beylerbeyi 
bütün sancaklardaki timarlı sipahilerin birinci derecede askerî şefidir ve 
timar dirliği açıldıkça o tevcih eder.

Asd sivil idare bakımından ise, beylerbeyinin, paşa sancağında sancakbeyi 
olmaktan başka bir yetkisi yok gibidir. Osmanlı vergi kanunnameleri de tam a- 
miyle sancakları esas alıyor ve bütün idare çatısını birinci derecede kadının ve 
ikinci derecede de sancakbeyinin üzerine kuruyor. Her sancakda, asayişin 
temini ile ilgili olan “ resimler”  arasında beylerbeyine hiçbir “ hasıl”  yazılmamış
tır. Bu bakımdan da beylerbeyinin paşa sancağı dışında kalan sancaklara 
karışması imkânsızdır. Yanlız, reaya ile sancakbeyi arasında bir anlaşmazlık
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çıkarsa, hükümet merkezinin müsaadesi ile beylerbeyi meseleyi halletmek için 

gelmektedir.

Hükümetin, sancaklardaki olan işler hususunda hemen daima sancakbeyi 
ve kadı ile muhabere etmesi de kanunnamelerin ruhuna uygundur. Buda beyler
beyinin sivil selâhiyetlerinin pek zayıf olduğuna delâlet eder. Ancak umumî 
ve mühim fermanlar hem beylerbeyine ve hem sancakbeylerine hitap etmekte- 
dir.Halbuki, Hazine-i Hüm âyuna ait m ukataalann gelirlerini toplama hususun

da kurulan teşkilât yönünden vilâyet mefhumuna riayet olunduğu görülüyor. 
Çünkü, vilâyet merkezinde olan hazine defterdarı bütün sancaklardaki malî 
meseleleri idare eder. Hulâsa, Osmanh vergi sisteminin zaruretlerine uyduruldu

ğu görülen vilâyet idare teşkilâtı da “ raiyyet ile sahib-i raiyyet”  münasebetleri 
içinde kalmaktadır. Sancak topraklarının çoğunluğunu teşkil eden “ serbest 
olmıyan timar” ların “ rüsum-ı serbesti”  sinin sancakbeyine, ya sahib-i raiyyet 
ile ortak veya tek başına olarak “ hasıl”  yazılmış olması, ümeraya ait yegâne 
sivil selâhiyet olan asayişi koruma işinin de sancakbeyine ait olmasını ieabet- 
tirmiştir.

Vergiler bahsinde söylediğimiz üzere, 1550 den itibaren kanunnameler 
önemlerini kaybetmeye başlıyorlardı.Tabiî olarak, bu hal onların tatbikatından  
çıkan yukarıda tarif ettiğimiz idare usulünü de bozmuştur. Meselâ, kapularında 
binlerce “ levend”  toplanan beylerbeyleri, yalnız paşa sancağı halkından top

layacakları “ salma”  larla idare edemiyecekleri için, bütün sancakları dolaşmıya 
başbyorlardı. Memleketteki asayişin fevkalâde bozulması, her tarafta “ suhte”  
lerin ve leventlerin, hattâ, sipahiler, mültezimler, âsi çavuşlar tarafından idare 
olunan Celâli bölüklerinin harekette bulunması, beylerbeylerinin, hükümet 
merkezinden vilâyetlerine dahil bütün sancaklarda, “ umum üzere teftiş”  
müsaadesi alm alanm  kolaylaştırmakta idi. Böylece, artık zamanla beyler
beyleri bütün sancakları dolaşır olmuşlardı. Bu gibi işlerde beylerbeyinin emrin

de bulunan “ vUâyet divan çavuşları”  mühim rol oynamakta idiler. X V I .  
asrm sonlarında beylerbeylerinin bütün sancaklara hükmetme işlerinde, kendi

lerine “ sipah bölükleri”  nin, yani Altı-Bölüğe mensup ulûfeli askerlerin yardım  
ettiklerini, meselâ bir hâdise mahalline yollanan “ mirîmiran bölükleri”  yanında 
sipah bölükleri bulunduğunu görüyoruz. Fakat, devletin bu resmî askerlerinin 
bu işlerde nasıl kullanılabildiklerine dair bir bilgi elde edilememiştir. Aynı 
sıralarda, beylerbeylerinin “ kapu ağahkları” na da, yine Altı-Bölüğe mensup 
ileri gelen sipahilerin geçtiklerini görmekteyiz. Kaym akam lık, kethüdalık, 
subaşılık gibi hizmetlerde çoğuncası bunlar bulunuyordu.

Beylerbeylerinin, bu şekilde, eski idare kanununu bozarak, bütün sancak

lara maiyyetleriyle gezmeğe çıkar olmaları veya ağalarının emrinde “ mirîmi

ran bölükleri”  göndermeleri, sancakbeylerinin asayiş işinden tem in ettikleri 
“ serbestî” ye zarar vermiş olduğu için, zaman zaman şikâyetlerine sebep olmuş 
“ rüsum-ı”  bulunmakla beraber, hiçbir netice çıkmamıştır.
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Ümeranın asayişi sağlama yetkisinde olmaları bakımından, asd idare 
bölümünün sancak olduğunu söylemiştik. Kanunnameler de buna göre m ey
dana getirilmiştir. Onun için, sancağın İdarî statüsünü çizelim:

Her sancak birçok kadılıkların birleşmesinden meydana gelmektedir. Fakat, 
bütün diğer kadılıklara (yahut kazalara) hükmeden, ve her türlü sivil idareyi 
elinde tutm ak suretiyle, sancak Kadılığı durumunda olan bir merkez kadıhğı 
yoktur. Gerçi sancağa dahil olan kaza merkezlerinden en büyük bir şehirde 
sancakbeyi oturmakta ve burası da sancak merkezi sayılmaktadır. Fakat, 
diğer kadılıkların bura ile hiçbir ilgisi yoktur.Sancakbeyi, bütün sancağın değil, 
her kadılığın ayrı ayrı polis şefi ve jandarma âmiridir ve bu vazifesini her kadı

lığa ayrı subaşı tayin etmek suretiyle yapar. Subaşı, tam am iyle kaza kadısının 
nezaretindedir. Subaşı, kaza ahalisinin bütün meselelerini “ toprak kadısına” , 
yani o kazanın kadısına hallettirmek mecburiyetinde olduğu için, sancak 
merkezine veya diğer bir kazaya herhangi bir şekilde müracaat edemez ve kaza 
halkının bir işini orada gördüremez. Yanhz şu var ki, bizzat sancakbeyi veya  
onun kapu ağalarından birisi bütün kazalarda dolaşarak asayişi kontrol edebi
lir. Fakat, bu halde dahi, her kazanın işini oranın“ toprak kadısı” ile halletmeğe 
mecburdur. Kadı,köylerde dolaşan “ mirliva subaşılarının”  veya “ kapu ağaları”  
nın yanında kendisi dolaşmıyor, bir naip veriyor. Bütün bunları gözde tutarak, 
sancakbeyinin de esas vasfının bütün sancağm, beylerbeyinden sonra, ikinci 
derecede bir askerî şefi olduğunu, sivil bakımdan, kadının emrinde bir kaza 
asayiş âmiri bulunduğunu kabul etmek mümkündür. Kaza teşkilâtını izah 
ederken bu hakikat daha iyi anlaşılacaktır.

Burada kaydolunması lâzımgelen bir nokta,devletin iç emniyet tertibatını 
sancak mefhum u içinde düşündüğüdür.

Her sancağın timarlı sipahileri asayiş hususunda sancakbeyine yardım  
mecburiyetinde idiler. Sefer açıldığı zaman, “ alçak hallu sipahiler”  den 
30 - 50 kişi, beş bin veya altı bin akçe timarlı birisinin emrinde olarak, sancağın 
muhafazasına kalıyorlardı. Bunlar, sancakbeyinin kaym akamı ile birlikte bir 
hâdisenin çıkmasına mani olacaklardı. Fakat, sipahilerde leventler gibi, 1550 
den itibaren, kendileri haramiliğe başladıklarından, hattâ suhteleri olsun, le- 
vendleri olsun, gizU veya açık teşvik ettiklerinden, sancakbeyi adamları mai

yetlerine fazla sekban almaya başlamışlardı ki, bu şekilde, levendlerin “ ümera 
kapularında”  toplanmaları Celâli kütlelerinin doğmasında en mühim merhaledir.

Levendlerin ve suhtelerin,kalabalık bölükler halinde,köylerde dolaşmaları 
ne timarlı sipahilerin yardımı Ue ve ne de beylerin kapulanndaki sekbanların 
artırılması ile önlenemediğinden dolayı, asayişi temin için müracaat olunan 
diğer bir emniyet tedbiri, sancak dahilinde sık sık reayanın elindeki silâhların 
toplanmasıdır. Fakat bundan da beklenen netice ahnamıyordu. Kanunî 
Süleyman’ın son zamanlarından itibaren, X V I . asrın sonlarına doğru, levend-
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lerin hareketi şöyle inkişaf etmişti: şuhtalar ve levendler köylere musallat olmuş 
bulunurken , yavaş yavaş, ümeranın kapularında da yine levendler demek olan 
sekbanlar toplanmakta idi. Bunlar da beylerin “ kapu ağaları”  maiyetinde 
olarak, gûya asayişi koruma bahanesi altında, köylerde geziyorlar ve halka 
misafir olarak, pek çok yolsuzluklar yapıyorlardı. 1558 de çıkan Bayezid isya
nından sonra, âsi timar erbabına olan emniyetsizlik dolayısiyle, Anadolu’nun 
her tarafına yasakçı yeniçeriler konmuş ve büyük şehirlerde Altı-Bölük sipahi
leri ile yeniçerilerin oturmalarına müsaade olunmuştu. II . Selim padişah 
olduktan sonra, Yeniçeri Ocağına aldığı binlerce levend, bir yeniçeri ayaklan
ması ve aynı zamanda timar sahiplerinin raiyyetleri olan bu insanları yerle

rine iade ettirmek için yaptıkları teşebbüs üzerine, ocaklardan uzaklaştır

dıklarında, Anadolu’da bir de “ yalancı kapukulları”  türemiş bulunmakta idi. 
Bu suretle pek çok levendler de kapukulu tarzında, bilhassa Altı-Bölüğe ait 
sarı, kırmızı ve yeşil bayraklar açarak dolaşmakta idiler. Bütün bunların 
arzettiği manzara, köylerin m uhtelif kisve altında gelen levend bölükleri ta 

rafından m ütemadiyen soyulması ve halkın aile hayatlarında bile emniyet kal
mamasını ortaya koymuş oluyordu. Bu vaziyet karşısında, hükümet, reayayı 
levend istilâsından kurtarmak için, halk arasından seçilen (tabiî, köylerde) bir 
“ yiğitbaşı”  ile, onun idaresine verilen ve köy delikanlılarından ibaret olan 
30-40 kişilik mahallî korunma birliklerini kurmaya halkı teşvik etti. Ne za

man ve ne gibi şartlar altında doğduklarını bilmediğimiz bu “ İl erleri”  denen 
milis teşkilâtı Anadolu’nun Celâli mücadelesinde çok mühimdir. Her köy, 
kendisine bir “ yiğitbaşı”  ve onun emrinde “ II erleri”  tayin etmek suretiyle, 
yukarıda bahsettiğimiz levend bölüklerinin şerrinden kendisini korumaya 
çalışmıştır. Ümera, gizli veya aşikâr olarak, levend bölüklerini himaye 
ettikleri gibi, kadılar da “ II erlerini”  inkişaf ettirmeye çalışıyordu. İşte, 
bu iki kuvvetin birbirleriyle karşılaşmaya başlamaları, ümeranın kapu 
ağalarını ve onların etrafındaki levendleri büsbütün kuvvetlenmeye zor

lamış, ve neticede, kapu ağaları (kaym akam , kethüda, bölükbaşı, subaşı) ile 
onların etrafında, ümeranın sekbanları adı altında, levendlerden ibaret gruplar 
isyan etmek suretiyle, eelâlî olmuşlardır. Sancak teşkilâtı içinde basit olarak 
tasvire çalıştığımız Osmanlı İdarî düzeninin, celâli mücadelesine nasıl bir 
ortam olduğunu vekâyiin izahı sırasında daha iyi anlayacağız.

Celâli mücadelesi ilerledikçe, II . Salim devrinden beri, hükümetin sancak
larda aldığı tedbirler arasında, sefer zamanlarında, her sancağa birkaç çavuşu 
“ muhafız”  veya “ eşkiya serdarı”  adları ile tayin etmesi vardır. Bunlar da il 
erlerinden faydalanıyorlardı. Kadılar da şu tertibi idare etme vazifesini üzer
lerine almakta idiler. Ayrıca, sancaklara, sık sık, bir kadı, bir sancak beyi 
ve bir çavuştan ibaret teftiş heyetleri yollanmakta idi ki, bunların hususi

yetleri ve rolleri hep vekayi içinde anlaşılabilir.

152 Âltı bölük halkı sipah, silâhtar, eağ ulûfeciler. sol ulûfeciler, gurcbayı yemin ve 
gurebayı yesardan ibarettir.
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2 —  Kazalar Ve Nahiyeler :

Devlet ile reaya münasebetleri bakımından en mühim idari bölüm m uhak

kak ki, kazadır. Bunu böyle kabul edişimizin sebebleri şunlardır: Bir defa,kaza

nın hem adlî ve hem İdarî yegâne âmiri olan kadı, doğrudan doğruya kadıaskerin 
inhası ile merkezden tayin olunuyor ve merkeze bağlı bulunuyor. Reayanın  
devlet ile olan münasebetlerinde kadı tek vasıtadır ve başka bir aracı olmadan 
Divan-ı H üm âyun ile muhabere etmektedir. Osmanlı İdarî teşkilâtında, bütün  
diğer memurların halk ile olan münasebetleri “ şer’i şerif” in kontrolü akm a kon

muş olduğundan, kadı sancakbeyini veya onun mümessili olan subaşmı kontrol 
edecek durumdadır. H attâ, kadı, sancakbeyini teftiş ve muhakeme edebildiği 
halde, sancakbeyinin kadıya hiç bir surette karıştığı görülmemiştir. Şu halde, 
sancakbeyi veya onun subaşısı kadının maiyetinde bir jandarm a veya polis 
mevkiinde kalmaktadır. Bir kaza halkının bütün işlerini kadı halleder; 1550  
den sonra, ehemmiyet kazanmış olduklarını söylediğimiz “ tekâlif-i divaniye” yi 
toplam ak ve emrolunan yere teslim etmek kadının vazifesidir.Hulâsa, devletin 
ilk icra organı kadıdır; sancakbeyinin adamı veya merkezden yollanan mübaşir 
onun yardımcısından ibarettir.

Şu halde, bugünkü idare mefhumuna göre, kazayı esas İdarî bölüm olarak 
kabul ettikten sonra, burada İdarî ve adlî fonksiyonların nasıl işlediğini k ay

dedebiliriz.

Bir kazayı teşkil eden köyler, serbest timar (has, zeamet, vakıf, dizdar 
timarı) ve serbest olmıyan timar (sipahi timarı) olmak üzere, m uhtelif vergi 
bölgeleri teşkil ederler. Serbest timarların başında umumiyetle voyvodalar 
bulunmaktadır; böyle yerlere sancakbeyi veya subaşısı asla girmiyeceginden 
dolayı 1̂ ,̂ buraların asayişini muhafaza işi de voyvodalara aittir. İşte böyle 
birçok köylerden ibaret bir serbest timar (has veya zeamet) nahiye adını almak
tadır. K adı, sancakbeyinin asla karışamıyacağı bu nahiyelere birer naip, tayin  
etmek suretiyle^voyvodaları kontrol ettirir; tahsilinde mahkeme hükmü lâzım  
olan “ resimler”  (meselâ cürüm ve cinayet) için bu naip hâkim sıfatı ile hüküm, 
verir. Serbest olmıyan yerler için de kadı yine naip tayin eder. Sancakbeyinin 
subaşısı ile birlikte dolaşan bu naip, çıkan hâdiselerde, hüküm verir ve subaşı 
ona göre hareket eder. Kadının kendisi,istediği zaman “ serbest”  veya “ gayri 
serbest”  bütün köyleri dolaşmakla beraber, ekseriya kaza merkezinde oturur. 
Yukarıda söylediğimiz İdarî vazifelerden dolayı, bâzan aylarca, kürekçi, nüzul 
zahiresi vesair tekâlifi toplamaya ve bunları emrolunan yere teslim etmeye 
gideceği için, şehirde dahi bir naibi vardır.

Bir kaza halkı İdarî veya adlî bir işi için kendi kazasının kadısından (o za

manki tâbirle toprak kadısından) başkabir kadıya müracaat edemez. Ancak, kadı 
hakkında şikâyetçi ise, merkezin müsaadesi ile başka bir kadı, istenen işe baka-
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bilir. Kadı bir suç işlediği takdirde, hakkında tahkikat yapmak veya onu m uha
keme etmek üzere, diğer yakın kazalardan birkaç kadı bu işe memur edilmek

tedir. Ümeranın “ Kapularında”  kalabalık sekbanlar toplandığında, kapu 
ağalarının, ve hattâ bizzat ümeranın, bu kalabalık insanları maiyyetlerine 
alarak,köylere çıkmaları,kanunnamelerdeki resimleri birkaç misli fazla istemeye 
veya salmalar toplamaya, hattâ “ sekban akçesi” , “ selâmiye”  , “ devir akçesi”  
vebaşka adlar altmda reayayı kanunsuz bir surette soymaya başlamaları evvelâ 
kadıların şiddetli itirazlariyle karşılaşmıştır. Çünkü, anlattığımız üzere, ümera

nın reaya ile olan bütün münasebetlerinde“ rüsûm”  almak meselesi olduğu için, 
“ şer-i şerif”  in kontrolü zarurî idi. Tabiî, beylerin veya onların adamlarının 
yukarıda söylediğimiz hareketlerini bu kontrol altında yapmalarına imkân  
yoktu. Onun için, bunlar köylere çıkarken, katiyen ne kadıya ve ne de onun 
naibine müracaat etmiyorlardı. Böylece, ümera, fiilî kuvvete dayandıkları için. 
Celâli mücadelesinin geliştiği 1550 den sonraki zamanlarda kadıların köyler
deki nüfuzları çok azalmıştı. Çünkü, üç beşyüz levend ile dolaşan bir mirliva 
kethüdasına,beş-sekiz kişi ile ancak çıkabilen bir kadının bir şey yapamıyacağı 
meydandadır. H attâ, arasıra kadıların beyler tarafından hapsolundukları 
bile görülmektedir.

Kasabada, bilhassa şehirlerde, aksine,ümera çok zayıf vaziyette idi.Çünkü, 
kendisinin mümessili olan şehir subaşısı, itibarlı mazul beyler, müderrisler, 
kadılar, esnaf şeyhleri karşısında çok zayıf kalmakta idi. Ayrıca, şehirde korucu 
yeniçeri, esnaf derneklerinin yiğitbaşüarı, mahkemenin muhzırları vardı ki, 
bunlar hep subaşının asayişi temin selâhiyetlerini tahdit ediyorlardı.

Hulâsa, Celâli mücadelesinde kadılarla ümera arasında şiddetli bir rekabet 
ve nüfuz çekişmesi vardı ve bu hal hâdiselerin seyrinde çok tesir etmiştir. 
Yerinde işaret ettiğimiz gibi, tam am iyle bir halk korunma teşkilâtı olan “ il er- 
leri” ni kadılar kurdurmakta idiler ve ümeranın kapu ağalarına karşı kulanı- 
yorlardı. Halbuki, ümera da, kendi adamlarının emrinde olan sekban, yahut 
levend bölüklerini himaye ediyordu. Şu halde bu kapu ağaları celâlî oldukları 
zaman, ümeradan daima yardım görmelerinin sebebibidayetteböylebir akraba

lıklarının bulunması idi. Hâdiseleri izah ederken bu önemli nokta daha iyi 
anlaşılacaktır.
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Birinci Kısım 

X V I. Y Ü ZY IL IN  O R TA LA R IN D A  T Ü R K İY E  

A  —  D tR L İK  V E  D Ü Z E N L İĞ İN  B O ZU L M A S I  

1 —  Toplumun Duyduğu Sıkıntı

Anadolu Türk halkı, Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşunu başarı ile 
bütünlemiş olmasına rağmen, sağlam bir İktisadî düzen geliştiremedi. X V L y ü z -  
yılın başlarında bile, halk kadar hükümet de para sıkıntısı çekmekte idi>.
II. Bayezid’in vilâyetlerde valilik eden oğullarının, almakta oldukları aylık
larının azlığı yüzünden, geçim zorluğu içinde kıvranmaları bize bu konuda 
kolay anlaşılır örnekler vermektedir 2.

X V I . Yüzyılın ortalarmdan sonra, her alanda dayanılması güç bir darlık 
yaratan İktisadî sarsııılınjn devlet ve toplum hayatındaki yıkıcı etkileri aşağı

daki şekillerde belirmektedir. Devlet düzeninde aksamalar, akçe değerinin 
düşmesiyle de değişmiyen Osmanlı vergi kanunlarına göre ayarlanan hazine 
gelirlerinin hizmetlere yapılacak masraflara yetmemesi yüzünden başlamıştır. 
Daha çok para bulmak zorunda kalan H üküm et, bir taraftan “ Tekâlif-i D iva

niye”  vergilerini (kanunnamelerde mikdarları yazılı olmadığı için) kolayca yük
seltmiş, mukataaları, arttırma esasına göre iltizama vermiş, bu cins vergilere 
tabî reaya ezilmeye başlamıştır. Hizmete karşılık tutulan paranın çoğalan ihti

yaçlara artık yetmemesi üzerine, ücretleri (ulufeleri)nakit para ile ödenen veya

1 Yayınlamağa başladığımız “ Türkiyenin İktisadî ve İçtimaî Tarihi”  adlı eserin I cildi 
bu konuda 1453 den önceki durum hakkında yeteri kadar bilgi vermiştir. Bu tarihten 
1559 a kadar olan zamanın İktisadî gidişatım da aynı eserin yakında çıkacak olan 11. 
cildinde bulacaksınız,

2 II. Bayezid’ in Anadoluda vali olan şehzadelerinin aylıkları, X V . yüzyıl sonlarında, hep 
Bursa hâzinesinden yollanmakta olduğundan, bu şehir kadılığı defterlerinde bu işleme âit pek 
çok kayıtlar vardır ki, incelenmesi ilgiye değer sonuçlar vermektedir. Meselâ, bir defa Karaman 
Valisi Şehinşah,, hu vilâyetin Toroslar çevresinde Mısır Kölemenlerine karşı olan kalelerin onarıl
ması için yollanan paranın 126515 akçesini şahsına harcamış, hir ferman ile bunun şehzadenin 
aylığından kesilmesi isteniyor; kadı bunu şehzadenin recep ve şaban ayları için verilecekten 
125,000 akçe ve Ramazan için verilecekten de 1115 akçe kestirerek ödetmiş oluyor. Bak. Bursa 
Müzesi, Bursa Ş. Sc. Nr. A :8 /8  Vr. 127 (25 recep 896 tarihli kajTt.)

Trabzon valihğinde büyük para darhğı çeken ve ikide bir babasından yardım istiyen Selim- 
şah (Yavuz), hattâ işi. Bursa tüccarlanndan borç isteıniye kadar vardırdı. Bursa Ş, Sc. Nr. A 
33/21 Vr. 64 a. ve A  34/20, Vr. 67 a.



kendilerine “ dirlik”  (timar, zeamet, has) bağlanan memurlar, (bir kale erinden 
padişah’a kadar) geçimlerini sağlamak için, ilgilerine göre, reayanın çeşitli 
sınıflarına musallat olmıya başlamışlardır. Devlet hizmetleri arasında, bu konu 
ile ilintili olarak gelişen hareketlere âit bazı örnekler vermek, bu söyledikleri

mizi belirtmeye yetecektir.

Kapukullarmdan birçokları, ticaret (bazen ortaya sermaye koyarak ortak 
şeklinde), üç ayda bir ulûfeden ellerine geçen parayı ara faizciliğinde işletme, 
borçlandırdıkları köylülerin mahsulünü gayet ucuzuna paylaşma, türlü yollar

dan “ tasarrufunu”  ele geçirdikleri topraklarda ekincilik ve hayvan besleme 
işleri yapm ak gibi kazanç alanlarında halkı sömürmiye başlamışlardı.

Timarlı sipahiler ve öteki dirlik sahipleri (yâni, bu gruptaki devlet hiz
metlilerinin küçük memur durumunda olanları), dirliklerini, başkasına, çoğun- 
cası peşin para ile “ kesime-mukataâya”  vermekte idiler ki, kanunnamelerin 
açık hükümlerine rağmen, böyle hallerde “ raiyyet” , vergisini öderken, topla

yıcının çıkardığı nizâlarla gene soyulmakta idi. Ayrıca, dirlik erbabı, besledik

leri koyun ve öteki hayvan sürülerinin hizmetleri için, “ raiyyet” leri hükmünde 
olan köylüleri angarye olarak çalışmaya zorluyorlardı.

K adı, müderris, müftü, naip gibi, hazine veya vakıflardan “ vazife-cihet”  
alan “ ehl;i şer”  sınıfı, bağ-bahçe, köylerde tarla ve otlaklar edinerek, çiftçilik 
ve hayvan besleme işi yapm aya başlamışlar idi ki, bu da köylü sınıfını ezen 
başka bir İktisadî olay idi. Aynı işleri, mültezim, emin, âmil ve öteki iş erleri 
de gene köylünün sömürülmesi süratinde yapm aktan geri kalmıyorlardı.

Rieâl (İstanbulda bulunup ta vilâyetlerde haslan vc çiflikleri bulunan 
hükümet büyükleri) ve ümerâ (sancakbeyleri ile beylerbeyi) ise, reayanın sır
tından geniş servet edinme konusunda daha çok imkânlara sahip idiler. Bu gi

bilerin haslarının başına koydukları voyvodaları, “ serbest”  idâreye sahip has 
ve zeamet köylerini, hem birer vergi âmili, hem de idareci olarak yönetm ekte ol

dukları için, buralardaki yolsuzluklarda sonsuzdu. “ Ekâbir”  denen bu yüksek 
memurların, bütün hizmetleri köylüler tarafından görülen çiftlikleri, çok sayı
da hayvanları, özellikle at, koyun sürüleri vardı. Şu halde, X V I . yüz

yıl Osmanlı reayasının (çiftçi sınıfının) emeği, usulsüz vergi veya angar
ya yolu ile devlet hizmetlilerinin kendilerine servet yapmaları için harcan

m akta idi. Şu halde, devlet gayet kesin tarifli vergi kanunnameleri koy
muş olmasına rağmen, dirlik sahipleri, hâzinenin mal memurları, “ cihet- 
-vazife”  ehli kimseler, raiyyetten kanuni mikdarlar üstünde para almak için, 
hile veya zorlamaya baş vurmakta 3, yahut, ticâret, zirâat, hayvan besleme
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3 Meselâ, 957 rebi-ülahir ortası tarihi ile, Ankarah bir kimse, Üsküdar mahkemesine baş 
vurarak, Pîrî Paşanın oğlu Mehmet Beyin ve adamlarından, olan (subaşısı olmalı) Zaim Mehmet 
Bin Alinin, kendilerini bir öldürme suçu ile sorumluyarak, nasıl soyduğunu bildirmiş ve adı geçen 
bey ölmüş olduğu için, vereselerini buaktığı maldan haksız aldığı cerimenin kendilerine geri ve- 
riimesini istemişti.: İstanbul Müftülüğü Arşivi, Üsküdar Ş. Sc. Nr. 15, Vr. 60 a.
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İŞİ İle de uğraşarak, köylüyü angaryede çalıştırmakta idiler. Sefer masraflan  
için alınması lâzım gelen tekâlif-i divaniye vergileri de (avarız, kürekçi, be- 
del-i mekkâri ve öteki, adlar altında), kanunnamelerde olmayıp, ihtiyaca 
göre fermanlarla tayin olundukları için, hem mikdarları artmakta, hem de, 
sefer olsun olmasın, her yıl salınan vergi haline gelmekte idi.

Devlet hizmetlilerinin, halktan para çıkarmak için, X V I .  yüzyıl süresince 
geliştirmeye başladıkları bir usûl, şikâyetçilerin vc devletin “ tekâlif-i şâkka”  
sayarak, yasaklama mücadelesi açtıkları bir çeşit“ peşkeş” ödetme idi.Ümerâdan  
birisi, herhangi bir hizmet için yaptığı yolculuk sırasında, konakladığı yerin 
halkından, “ kapusu halkına”  ve kendisine türlü adlarla para ödenmesini iste

mekte, erzakım da onlardan toplam akta idi. Öteki memurlar da , hizmet için 
memleket içine çıktıkça, aynı şekilde para istiyorlardı. Oyleki, artık, her kasa
bada, kadı, bu türlü işlere yapılan borçları ödemek üzere, halka dökülecek 
salmalar için kendi başkanlığında, ileri gelenlerden bir kurul düzenlemişti 
“ Olugelen âdet üzere”  diye alınan ve hiç bir kanûnî yanı bulunmıyan bu 
çeşit mükellefiyet, halka o kadar ağır geliyordu ki, hükümet adamlarının bu, 
bedavacılığına karşı, halkın tepkisi hepsinden fazla olmakta idi.

Çiftçi halkı huzursuz edenlerden birisi de, göçebelerin (türkmen, kürt, 
yürük, çingene ve başkalarımn) durmadan yer değiştirmeleri idi. Bu gibilerin 
yanlarında gezdirdikleri hayvan sürüleri köylülerin ekin tarlalarım harabetmesi 
yüzünden, yerleşik halk ile göçebelerin çarpıştıkları çok olurdu. Yaylak bölge

lerle kışlak yerler arasında, yaz başında ve sonbaharda meydana gelen gidip 
gelme göçleri, yolboyu ekinlerine pek çok ziyan açıyordu.

Ayrıca, kendi ihtiyaçları için de para bulmak zorunda olan köylülerin 
çiftçilikden elde ettikleri mahsûl ile bu kadar parayı sağlamaları imkân

sızdı. Pek kanaatli ve sefil hayata razı oldukları halde yukarıda anlatılan 
durumlarından dolayı, gene de hep para aramak zorunda kalan köylüler, ya 
faizli borca girdikleri, veya tarladaki mahsullerini “ muhtekirler’e”  bağlamak 
yolunu tuttukları için, köylerin derneşim hayatı yıldan yıla çöküntüye doğru 
gidiyordu.

Bu şekilde, gerek devlet çarkından, gerek öteki özel iş alanlarından,doğruca 
köy topluluğunun omuzlarına kaydırılan İktisadî darlık, çiftçiye ziraat hayatını 
zehir ettiğinden itibaren, “ çiftbozanlık”  denen olay, köylerden kasaba ve şehir

lere doğru, yıldan yıla artan bir insan akım yarattı. İstanbul, Bursa, Edirne, 
Ankara gibi kalabalık çevrelerde, bu yüzden “ bekâr odaları, gurbet taifesini”

4 Bütün bu meseleler hakkında, “ Türkiyenin İktisâdi ve İçtimâi Tarihi”  adh kitabımızın 
gelecek ciltlerinde geniş bilgi olacaktır.

5 Kanuni Süleyman Nahcivan seferinden dönerken, Amasyada durakladığı sırada, elçi 
olarak Padişahı görmiye giden Busbec, İstanbul’dan Amasya’ya giderken, Anadolu halkının ya
şayışında gördüğü sefillik ve kılkauaatliliğe hayretini ifade etmekten kendini alamomış idi: 
F. Braudel, La Mediterranee et le Monde mediterraneen, s. 205.



sığdıramaz oluyordu. Aslında, Osmanlı lıarb makinesinin dayanağı olan bekârlı

ğı çiftbozanlık bütün bütün arttırdığı için, toplumun da ahlâk düzeni sarsılmıya 
başlamıştı. Büyük şehirlerde,kahveler bu sıralarda mantar gibi fışkırıyor, fuhuş 
ve içki çok kere en onmuş yuvaları bile dağıtıyordu.

X V I . yüzyıl Türkiyesinde,şehir topluluğu, “ esnaf”  , “ mürtezika”  ve hükü
met memurlarından ibaret idi. Belki biraz da bağ ve bahçe yetiştirimi ile geçi
nenler vardı. Görülüyor ki, şehir hayalı dahi, köy iktisadiyatına geniş sûrette 
bağlı idi. Böylece, köylerden bir kısım halkın, “ çiftbozan”  durumuna geçip, 
ziraatı terketmeleri, şehirlerdeki halkın geçim kaynağını kuruttuğu gibi, 
köylerden kopan bu bekârların şehirlere dolmaları da her yönden tehlike yara

tıyordu.

Çeşitli İktisadî baskılar altında bünyesi sarsılan köy toplumunun durmadan 
kustuğu “ çiftbozan”  kitlelerin, özellikle bekâr genç erkekleri, zamanın dilinde 
işsiz-güçsüz, boş insan anlamına getirilerek, levend diye adlandırılmaktaydı. 
İşte, biz burada Türkiye iç tarihinin, 1550 den 1603 yılına kadar olan süre

sini köyden çiftbozan olarak ayrılıp, levend dalgaları haline gelen bu insan
ların yarattığı çalkantılar etkisinde geçen acıklı bir devir olarak inceliyeceğiz.

2 —  “ Haramîlik” te Artma

Anadolu’nun fakir toprakları köyün çoğalan nüfûsunu Lesliyemediği için 
olacak, Selçukîler devri Türkiyesinin şehirlerdeki zenaat ve esnaflığa dayanan  
ticaret hayatında, işçi-çırak kadrolarını dolduranlar hep köyden geliyorlardı. 
Fakat, Moğolların Anadolu’nun İktisadî düzenini bozdukları ve memleketi 
büyük bir karışıklık hayatına attıkları X I I I .  yüzyılın ortalarından itibaren, 
köylerden şehirlere akan insanlar, buralarda iş bulamayınca, geçimleri için, ya 
Moğollarla Anadolu halkı arasındaki kavgalara karışmışlar, veya haramî-soy- 
guneu hayatı yaşar olmuşlardı. Bektaşîlik ve Mevlevîlik gibi tarikat hareketleri 
de, tekkeleriude,bunları mürid-rind grupları halinde az toplamıyorlardı. X I V .  
yüzyılda, Anadolu Beyliklerinde başlıyan siyasî-fatihci gelişmeler, yeniden 
kurulan ordularda, bu boş insanlara iş ve ekmek kapusu sağlamış oluyordu. 
Osmanlıların idaresinde Anadolu dışına, ve özellikle Batıya doğru görülmedik 
çapta bir hızda gelişen Türk yayılma hareketi ise, Anadolu köyünden kum  
gibi kaynayan boş insanlar için, karın doyurucu iş alanı açma yönünden, misil- 
siz önem kazanmıştı. Fakat, hele Fatih Sultan Mehmed devrinden itibaren, millî 
Türk Toplumunun “ gazilik-cihad”  ruhu yerine, her çeşit din ve milliyeti bir 
araya getiren imparatorluk ruhu geçince, Anadolu’dan türeyen çift bozanları iş 
alanlarına doğru götüren kanallar tıkanmıya başladı. İmparatorluk siyasetinin 
etkisinde kalan Türk-Osmanlı hükümet düzeninin dört bir tarafına, yalnız 
Türk değil, Arnavut, B um , Bulgar, Kafkasyalı ve başka milliyette insanlar da 
akıyorlar idi. Ayrıca, Amerikanın keşfi, kuzey Avrupada başlıyan büyük İkti
sadî gelişmelerin Rusyaya doğru yaydığı milletler arası canlı ticarî alış-veriş,
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Türkiye başta olmak üzere, Akdenizin bütün kuzej' kıyısı memleketlerini 
sarsmıştı.

Fransız tarihçilerinden F. Braudel, Türkiye’nin de içlerinde bulunduğu 
bütün Akdeniz memleketlerinde, X V I .  yüzyıl hayatının, işsiz ve ekmeksiz 
insanların başvurdukları soygun ve hırsızlıklarla dolu olduğunu söylemektedir. 
Bu alandaki sosyal bir değerlendirme, ortaya çok açık benzeyişleri çıkarıyor. 
Türkiye’de olduğu gibi, sözünü ettiğimiz çağın İtalyasmda da, halk eşkiyayı 
öğmekte ve bir kahraman diye ona yerinmekte idi İktisadî kudreti Türldye- 
ninkindea çok üstün olduğu bilinen bu memleketin sosyal bünyesinden türeyen 
Coudottier’ler ile, Anadoludaki çağdaşları olan Celâlîler arasında bir benzerlik 
bulunuyordu"'. Aynı yüzyılın sonundaki Fransız mezhep çekişmelerinin do
ğurduğu iç kavgalarda, muhasım tarafların rakiblerini boğmak için kurdukları 
kuvvet gruplarının halka karşı olan tutumları ve köylerde yaptıkları, Türk 
levend, sekban, suhte ve celâli gruplarının Anadolu ahalisine yaptıklarının tamı 
tamına aynı idi Sözün kısası, burada şunu söyliyebiliriz ki, Akdeniz mem

leketlerinin fakir toprakları yüzünden, geçim zorluklarının ‘ ‘boş-işsiz duruma 
getirdiği insanların buralardaki toplumlarda birbirine benzer sosyal sarsıntı

lara sebeb oldukları bir gerçektir. Ancak, Batı Akdeniz toplumlarmda İktisadî 
ve siyasî düzenin kaydettiği gelişmeler, “ b o ş= işsiz”  kitleleri çabucak bünye
sinde erittiği halde, Türkiye’ de bunun tersi olmuş, dc''letin İktisadî ve siyasî 
düzeni kötüye gittikçe, “ boş in san=çiftbo /.an ”  yığınları büyüyerek, X V I I .  
yüzyılın başlarında sosyal düzeni temelinden yıkacak bir kötü kuvvet halini 
almıştır.

Anadolu köyünden türeyen boş insanı, Osmanlı İmparatorluğu iktisadı 
gelişmesinin ve harb makinesinin bütünü ile yuttuğu devir, X V .  yüzyıldan, 
özellikle Fatih’in tahta geçişinden Y avu z’un hükümdar oluşuna kadar (1512), 
hemen hemen 60 yıllık bir süreden ibaret olmahdır ki, kaynaklar bizi aldatmı

yorsa, bu yıUarda, Türkiye, sosyal usluluk bakımından en güzel hayatım  yaşa
mıştır*. Fakat, şimdiye kadar sanılanın tersine olarak, X V I . yüzyılın 
başlarından itibaren, Türkiyenin iç düzeni, genel güveni sarsacak derecede
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6 adı geçen yazaıuı ayın eseri s. 643-660
7 Condettiev, kelimesinin anlam yönünden de eelâiî kelimesi ile benzeşmesi vardır.
8 İlerideki bahislerde bütün incelikleri ile tasvir olunacak olan celâli kavgalarım okurken, 

olayları aşağı yukarı aynı sıralarda da Fransada olanlarla katıştırmak için, meselâ, Peuples et 
Civilisations I X  . s. ve devamım okuyunuz.

9 Ancak, şunuda kaydetmelidir ki, II. Bayezidin son yıllarında Anadoludan türeyen “ çift- 
bozan-levend”  dediğimiz önemli sayıdaki boş insanlar, şurda burda yığılmaya başlamışlardı. 
Yemen kıyılarında Portekizlilere karşı İslâmlığı korumaya giden Konyalı leventler bunlardan 
idiler. Karaman leventlerinden bir gurubun Mehmet adU bir şef idaıesiııde, Yemene gidip, orada 
Portekizliler ve onlar taraûm tutan araplarla savaşarak, geçici bir de Hükümet kurdukları belli 
bir olaydır.

10 1528 de, Türkiye’ de hırsız ve haramı olmadığından dolayı, hayranhğım ifade eden 
Fransız, ya kendi ınenılcketinden şikâyet için böyle söylemekte, veya hakikî durumu şüphesiz 
bilmemekteydi. Bak. F. Braudel, adı geçen eser, s. 512



bozulmaya doğru gidiyordu.Bu gün, o devirden elimizde bulunan eski mahkeme 
defterinde kayıth bulunan pek çok günlük olaylar zamanı için hiç te olağan 
sayılmaz. Daha 1515 yılında (evâsıt-ı ramazan 921), Karasi Sancağı Beyi 
Hüseyin’e yazılan bir “ hükm -i hüm âyun”  da, bazı yerlerde, “ hırsız ve harâmî- 
1er”  in faaliyette oldukları, “ ehl-i şenaat ve fesad fetretinden”  reayanın 
eziyet çektikleri, “ nice yerlerde maktûller bulunup” , bu konuda sayısız 
şikâyetler yapıldığı kaydolunduktan sonra, “ kadılara ve Alaybeyine ve Çeri- 
başına ve subaşılara ve sair sipahilere ve kendi adamlarına ve subaşılarına 
ve voyvodalarına ve kethudâlara ve imamlara ve bilcümle binâm kimesnelere 
ısmarlıyasın”  dendikten sonra, suçlu ve sanıkların, sorumlular eliyle, mutlaka 
yakalamaları istenmekte ve Bey, kendisi de ağır şekilde azarlanmakta idi 
Diğer taraftan. Bursa, İzmir, Üsküdar çevrelerinde, soygun, cinayet ve 
hırsızlıklar daha korkunç olduğu halde, devlet bunları önlemek için, büyük  
çabalar harcıyor, fakat, bir türlü netice alamıyordu 1 2 . Fatih’in öldüğü 1481 
tarihine göre, Y avu z Selim’in tahta çıktığı 1512 de, Türkiye, “ çiftbozanlar”  
bakımından, daha kötü durumda olmalıydı ki, Şehzade Ahm ed’in, saltanat 
iddiasıyla sebep olduğu karışıklık. Sultan Cem’in adı etrafında kopan fırtınadan 
daha uzun ve çetin olmuştu. H attâ, bundan sonra Anadolu’da karışıklık, kısa 
duraklamalar görülse bile, aralıksız sürüp gitti de diyebiliriz. Geniş toprakların 
Türk idaresine katilı katilı verdiği uzunca bir süre içinde, bol ganimetler ele 
geçirmiş olan ümera ve öteki devlet hizmetlilerinin zengin sınıflara alıştırdık
ları yüksek yaşayışı, darlık devirlerinde de devam ettirmek, ve X V I .  yüzyılın  
ortalarından beri gittikçe ağırlaşan savunma seferlerinin masraflarını sağbya- 
bilmek kaygusu, hükümeti ve devlet hizmetlerini “ raiyyet”  üzerine düşür

düğünden , kanun dışı vergi salma, faizcilik gibi köylüyü ezen zulümler, fakir 
çiftçiyi “ celâ-yi vatan etmiye” zorladığı için, daha Kanuni Süleyman hayatta  
iken, insana korku veren bir levend (büyük çoğunluğu bekâr) bolluğu vardı. 
Köylerini bırakanların, en çok. Bursa, Edirne, İstanbul çevrelerine yığıldık

ları görülmekteydi. Aynı yerlerde, geniş bahçe ekimi ve binlerce koyun sürü

leri beslenmesi, (ekâbir çiftliklerinde) pek çok ırgat, çoban, hizmetkâr ve kul 
çabştırmayı lüzumlu kıldığından, Rumeli tarafından kalabalık “ arnavut ve 
kefere”  levendler, buralara gelip doluyorlardı; ucuz ücrete râzı olduklarından 
dolayı da,çiftlik ve sürü sahipleri bunları tercih etmekteydiler. Hele, Marmara- 
nın doğu ve güney yöresindeki çiftlikler bunlara o kadar rağbet ediyorlardı ki, 
Anadolu Yakasına, grup grup “ arnavut ve kefere levend”  geçirilmesi gemiciler 
için bir kazanç kapısı olmuştu 1 3. Bursa-İzm it arasında, sayılan pek artan 
“ kefere ve arnavut”  çobanlar ile ırgatların, soygun, hırsızhk, cinâyet gibi bir
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11 Topkapı Miiz. Edremit, Ş. Sc. Nr. 42 /1177, Vr. 24
12 Bu yıUann olayları, yakında çıkacak olan Türkiyenin İktisadî ve tçtimaî Tarihi C. II, 

adlı eserimizde sosyal ve İktisadî bir konu olarak geniş şekilde yer alacağından, oraya baş vurul
malıdır.

13 Müh. Def. 3, s. 422; H , T. Dağhoğlu, X V I. Asırda Bursa, vesika: 11, 12,27,35,56,61,110



çok fesatlara başladıklaıımıı şikâyet olunması üzerine, hükümet, Marmara’nın 
doğu kıyılarma “ kefere”  ırgat geçirmeyi gemicilere yasak ettiği gibi, daha önce 
geçmiş olanların da, toplanıp, İstanbul ve Rum eli’ye geri sürülmesini emretti.

Rumeli’den Anadolu’ya olan, bu söylediğimiz “ arnavut kefere”  veya 
“ kefere levend”  akınına karşı, bunun tam tersi bir sosyal-iktisadi oluntu 
ifadesi de, aynı sıralarda, Türk levendlerinin Anadoludan Rumeliye geçmekte 
olmaları idi. Filibe, Sofya, Selanik ve daha ötelere kadar uzanan bu insanlar, 
oralarda, bâzı yerli kimselerin de kendilerine yataklık etmeleri sayesinde, yap
tıkları soygunlardan elde ettikleri paralarla geri, Anadolu’ya dönüyorlardı. 
Yakalananların mahkemelerdeki ifadelerinden öğrenildiğine göre, içlerinde 
Diyarbakır, Mardin gibi, Anadolunun en uzak bölgelerinden olanlar bile vardı. 
H üküm et, Gelibol j ’ya koyduğu kontrol ile bunu da yasak etmekten geri kalm a

m akta idi. Fakat, kadıların, Anadolu sancaklarından toplayıp, Geliboluya 
götürdükleri kürekçi kafilelerine karışan,Türk levendlerinin Ötegeçeye gitme

lerini kökünden kesmek kolay olmuyordu ı

Şurda hurda yığılan işsiz güçsüz insanlar, ahlâk düzeni yönünden de yıkıcı 
olmaktaydılar. Bunların pek çoğu, köylerinden ve yurtlarından “ bekâr”  hâlde 
çıkıp geldikleri için, şehirlerde, böyleleri için “ bekâr odaları”  şeklinde yapılan  
hanlar pek kârlı icar yeri oluvermişti. Bursa, Edirne ve İstanbul gibi, üç büyük  
şehirde yirmi otuz veya daha çok odah hanlarda, bâzan üç beş bekâr bir arada 
kalmakta idiler ki, bu durum fuhuşu ve homoseksüelliği de artırıyordu ı

Kanunî Süleyman’ın Fransa hükümetine verdiği kapitulâsyon’un(Ahidna- 
menin) şartları, Akdenizdeki serbest Türk korsanlığını zorlaştırmış olacak ki, 
bu yoldan yeteri kadar geçim sağhyamıyan “ gemi levendleri”  , Ege kıyı
larındaki köylere baskın yapıp, bir çok para ve mal yağmasına, hattâ, hiristi- 
yan olanlardan tutabildiklerini götürüp, memleketin uzak pazarlarında 
satmıya başlamışlardı ı <>.

Marmaranın bütün çevre bölgelerinde, gerek Rumeli, gerek Anadolu  
yakasında, “ hırsızlık ve haramilik”  ile geçinen, bunun için de türlü türlü 
cinâyet ve fesatlar yapm aktan geri kalm ıyan, sözünü ettiğimiz işsiz-güçsüz- 
leriıı, yavaş yavaş, küçük bölükler teşkil ederek, öyle gezdikleri, arada suh- 
telerle birlikte çalıştıkları da oluyordu ı
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14 Müh. Def. 3, s. 271, 373,404; Müf. Def. 7. s. 55
15 Bursa Müzesi, Ş. Sc. A  44 /50 Nr. U defter, hep fuhuş ve bunun gibi oluntulann kaydına 

ayrılmış olarak, sosyal hayâtın nasıl bozulmaya doğru gittiğini gösteren ikinci bir tarih vesika
sıdır.

16 Topkapı Sarayı Müzesi, Edremit Ş. Sc. Nr. 42 /1189, Vr. 255: Ayazmend, Edremit, Tuz
la ve Moluk (?) kadılarına, evayil-i rebiülahir, 957 tarihli hüküm.

17 İznik’ in Söğütlü köyünden geçen bir adamı öldürme olayı üzerine, yakalamp Bursa 
Kadısı önüne çıkarılan ve kaatîl olduğunu itiraf eden “ Veli bin Pirî”  adlı kimse, yoldaşlarından 
ha/jlannm  adım saydığından başka, Muharrem Halife idaresinde yedi kişilik bir suhte gurubunun 
kendileri ile olduğunu haber vermişti: Bursa Müz. Ş. Sc. Nr. A  44/50 Vr. 40 a. (9 RECEP 953,)



Bu konuda anlatılanların özü olarak diyebiliriz ki, Türkiye, en az X V I .  
yüzyılın başından itibaren, resmî veya özel iş alanlarında erimesine imkân 
bulunmıyan sayıda boş insan kitlesinin (büyük çoğunluğu “ çiftbozan”  lardan 
ibâret “ bekâr ve gurbet taifesi”  nin) baskısı altına girmekte bulunuyordu. Bu 
yüzden de, sosyal dirlik yıldan yıla bir altüst olma yolunda yürümekteydi. 
Genel olarak, kendilerine “ levend”  adı takılan (bir bey veya paşanın kapısına 
yazılırsa sekban -oluyordu) bu insanların en çok toplandıkları yöre, büyük  
şehirleri ve çiftlik hayatı, hayvancılığı (koyunculuğu) ile çok gelişmiş olan 
Marmara çevresi idi, İhtiyaçtan çok fazla bekâr toplanması yüzünden, “ hır
sızlık ve harâmîliğin”  genel güvenlik düzenini ilk sarstığı yer de gene bu 

ralar olmuştu.

Köylerden kopup gelen bu, çoğu bekâr, işsiz güçsüzlere, devletin askerî 
düzeninde ve medreselerinde uygulanan usûllerin bekârlığa bağladığı bu mües- 
seselerdeki insanları da katınca, bir taraftan işsizliğin, öbür taraftan bekârlığın 
sosyal düzeni nasıl bir hastalık halinde sardıkları çok iyi görülür. Hakikaten, 
X V I . yüzyıl Türk toplumunun devlete olan şikâyetinin konusu şu üç noktada 
toplanır. Esas yeri şehirler olan bu mesele:

1 - îçki, fuhuş gibi, genel ahlâkı yakından kemiren sefahat. 2 - hırsızlık 
ve haramilik. 3 - bu iki olaydan çıkan cinayetler, diye ayrımlanabilir. O halde, 
başı boş insanların bu kadar bulunduğu ve köylünün de “ çiftbozan”  durumuna 
geçmesinin İktisadî bir hastalık şeklinde gittikçe hız aldığı bir memlekette, 
siyasî hayatın bundan zarar göreceği apaçıktı. Gerek şehzadeler arasındaki 
taht kavgaları, gerek derviş-baba davranışlarının tarikat etkisinde çıkardıkları 
isyanlar, yukarıda anlatılan boş insanlara, istedikleri yağma ve soygun fırsatım  
verdiği için, bunlar Anadolu’nun hayatındaki siyasî düzenlik göreneğine bir şey 
yapamamış olsalar bile, halkın mal, can ve ırz güvenliği yönünden çok yıkıcı ol

muşlardır. Kanunî Süleymanın son yıllarından itibaren ise, siyasî dirlik bozul
maya başlamış, “ çiftbozanlar”  yahut, levend kitlesi, hükümet düzenindeki 
zıt zümreler yanında guruplanarak, uzun süreli bir iç kavgalar devri yarat
mıştır ki, gelecek bahislerde bunu göreceğiz.

3 —  Büyük Şehirlerde Güvensizlik

Kaynağım  çiftbozanlardan alan levend, sekban ve suhteler, hattâ yakın  
çiftlik ve otlaklardan inen çobanlar, büyük şehirlerin güvenini sarsıyorlardı. 
Özellikle, geceleri, evleri hırsız ve katillere karşı korumak sanki herkesin ken

disine kalmış bir iş gibiydi. Göze batacak kadar sivrilmiş tekleme zenginlerle, bu  
günden yarına geçimi bulunmıyanların yarattığı kalabalık yanyana gelmişti
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18 Tarihçi Mustafa Âlî, X V I. yüzyılın oıtasmdan itibaren, eskiye göre açık bir sefaletin 
doğduğunu belirtmiştir: Bak, Künlı’ül-Alıbaı-, Kuruosmaniye, Yazma Nr. 3407. Vr. 349 ve devamı



Kazançlı kira getirdikleri için “ bekâr odaları”  şeklinde yapılan hanlarda 
çarşı ve pazarlarda işsiz güçsüz insanlar dolu idi. Bir taraftan bekâr yığınları, 
öte taraftan da servetli tenbeller zümresi içkiye, yâni (şarab’a)’ " düşerek, derne- 
şikhayatın düzeniiçinşartolan ahlâk ve öteki sosyal itibar gibi değerleri kemirip 
durmakta idiler. Anadolu’dan ve Rum eli’den işsiz güçsüzlerin dolup geldikleri, 
birinci büyük şehir olan İstanbul’da, fuhuş ne kadar önlenmek istense, gene de 
artıyordu. Zaman zaman “ nice kahpeler”  Üsküdara geçirilip bırakıldıklarında, 
bu kerede o yandaki levendleri bulmakta idiler.Bekâr odalarında bir çok kadın

lar, kendilerine erkek elbisesi (levend veya azap kıyafetinde ve başka 
sûretle) giydirilmekle, etrafın gözünden kaçırıhyordu. Bursada gece gündüz 
âsayişin başlıca bekçisi olan “ asesler” , hattâ .“ asesbaşı” , içip sarhoş olduktan 
sonra, evlere kendileri saldırır olmuşlardı 21. Mahkeme defterlerinin elimizde 
bulunması sayesinde, haklarında geniş bilgilere sahip olduğumuz Üsküdar 
ve hele Bursada, X V I . yüzjrjın başından itibaren çok iyi izlediğimiz derneşik 
hayat, eğer hakikaten öteki Türk şehirlerinin durumu için de örnek olarak 
alınabilecekse, o zaman, şunu söylemek yerinde olacaktır ki, Y avu z Selim ve 
Kanunî gibi,baba-oğul, iki büyük padişahın o üstün başarılı seferlerini, sosyal 
ve ekonomik bir kuvvetin ifadesi değil, sadece şu sezdiğimiz toplumsal sarsın

tıyı bir çöküntüye gitmekten geçici olarak kurtaran tedbirler olarak anlamak 
icâbeder.

Geceleri,Bursa şehrinin asayişini kadı’nııı kendisi kontrol etmek zorunlu- 
ğunda kalması ve meselâ, 1521 yılımn bir gecesinde yaptığı teftişte aseslerden 
kimseyi görevi başında bulamayışı, şehir subaşısınııı gece teftişlerinde de aynı 
halin görülmesi anlatıyor ki, batıda bile hayranlık yara 1 an Osmanlı şehir düzeni 
bu sıralarda hiç de o kadar imrenilecek erginlikte değildi 2 1,

İktisadî darlığın büsbütün çekilmez hale geldiği 1550 den sonraki yıllarda, 
şehirlerdeki âsâyiş bozukluğunun daha çok arttığı görülüyor. O kadar ki, bir- 
zamanlar kullanılmasına fazla ihtiyaç duyulmadığı için, yıkılmıya yüz tutan  
mahalle kapularının yeniden onarılması suretiyle, geceleri mahalle aralarında 
görülen hırsızlık cinayet ve öteki oluntulan durdurmak üzere, 1558 (965) de 
çıkarılan ferman gereğince. Bursa Kadısının, aynı yıhn 4 ekiminde (21 zilhicce-
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19 Üsküdardaki Yenicaminiu (Cami-i Cedidrn) Mütevellisi tarafından (957) de yapılan 
şikâyete göre, bu camiin vakfı olarak sırf gelip geçen yolcuların ihtiyacı için yapılan hanın odala
rına konanlar, normal süre olan 3-4 gün yerine, on gün ve daha çok kaldıklarından, öteki “ fukara 
ve müsafirîn”  yer sıkıntısı çekmekte idiler. Ferman olunuyor ki, kimsenin 3-4 günden ziyade 
müsafir kalmasına izin verilmiyecek: İstanbul Müftülüğü Üsküdar Ş. Sc. Nr. 15. Vr. 21 a.

20 Rakı adı çok az geçiyor; bu devirde hep şarap içilmektedir.
21 Pek çok misallerinden birisi; 15 ekim 1521 (13 zilkade 927) tariMi bir hüccet. 

Bursa aseslerinden bir kaç kişinin, ellerinde şarap ile, bir kadın’ın evine girmeye kalktık
larına aittir: Bursa Ş. Sc. Nr. A  32/29 Vr. 170

22 Kadı, 1521 yıhııda, şehir içinde yaptığı gece devirlerinden birinde, aseslerle ases- 
başmıu, içk i ve sefahat âlemlerine dalıp, vazifelerini bir mesele yapınası üzerine, subaşı 
bu müdahaleyi protesto için istifa etmişti.



965) ilgililere bu kapıları yaptırtmak üzere mahkemede, karar almış olduğunu 
görüyoruz 2 3.

Başşehir olması dolayısiyle çok iyi yapılmış bir Güvenlik Kuruludüzeni 
bulunan İstanbul’un hâli de, Bursanıııkinden iyi değildi. Hele burada toplanan 
işsiz bekârların çeşitli soy ve milletten oluşu, güvene aykırı oluntuları daha da 
çoğaltıyordu. Hırsızlık ve cinayeti önlemek için alınan sert tedbirler olumlu bir 
fayda vermemekteydi. Geceleri çıkan vakaları çıkaranları suçüstü yoluyla yargı

lamak için, Türkiyenin başka hiçbir şehrinde olmadığı halde, İstanbul’da bir de 
“ gece naibi” nin nöbet tuttuğu gece mahkemesi kurulmuş bulunmaktaydı  ̂“t.

Bu bakımdan Edirne’nin de. Bursa ve İstanbul’un bir örneği olduğunu 
söylemekte hiç hata yoktur. Şimdi, fuhuş, içki ve öteki sefahat gibi, ahlâk 
düzenliğine aykırı uygunsuzlukları örnekleri ile anlatırsak, yukarıda geçen 
olayların önemini daha iyi kavramış olacağız.

Sarhoş edici şeylerin içilmesini İslâm  dîni yasak etmiş olmasına rağmen, 
Türk Toplumunda içkinin kulanılması hiçbir devirde önlenememiştir. H attâ, 
Yıldırım Bayezid’den beri, özellikle şarap içilmesinin arttığını Osmanlı vakaya- 
zarları açıkça öne sürmektedirler 25 . X V I . yüzyılın başlarmdan itibaren ise, 
çoğuncası şehirlerde, içki, gerek aile hayatı ve gerekse genel olarak ahlâk düzeni 
için ciddî bir tehlike halini almış bulunuyordu. Kasabalarda ve şehirlerde, 
içkili toplantılar've sarhoşluk yüzünden çıkan olaylar, hele meydanlarda yapı
lan eğlenceler, meselâ düğün, bayram ve öteki dernek ve şölenlerde içki etki

siyle çoklarının, terbiye ve edebe aykırı olarak yapm aktan çekinmedikleri 
hareketler halkın hoşnutsuzluğunu artırıyordu 26. Bursa’ya yollanan bir 
hükm -i hümâyun, bu şehirdeki genel ahlâkı bozucu olaylardan söz ederken,“ nisâ
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23 Kadıya gelen bu konudaki fermanda, “ Mahrase-i Bursa’da sabıka mahalle fcapu- 
lan olup, bâde zaman harap oldukta, nice müddet hâlî kalıp ehl-i fesad ve ei'bab-ı şenaat 
zuhur edüp envâi fesadât vâki olur imiş. Öyle olsa mâtekaddemden olduğu üzere, yine 
eski yerlerine mahalle kapuları binâ olunup, şehrin hıfz-ü hıraseti babında keraâyenbaî 
külit ikdâm ehl-i fesadın def-ü men’inde küllî ihtimam oluna”  diye yazılıyordu: Bursa 
müzesi, Bursa Ş. Sc. Nr. 67/73. Nr. 30 b. (21 zilhicce 965 tarihli kayıd)

24 İstanbul Kadısına bağlı “ naiblik”  olarak idare edilen Balat Mahkemesinde çalışan 
bir “ Gece Naibinin”  varhğına, ancak 1611 de (7 recep 1021) rastlıyoruz. Fakat bu suçüs
tü naibliğinin ne zaman kurulduğu beUi değildir; İstanbul Müftülüğü, İstanbul Ş. Sc. 1, 
Vr. 22 a.

25 Yıldırım Bayezid’in şarap içtiği bilinmektedir. Ibni Kemal de, II. Muradın fazla 
şarap kullandığını ısrarla belirtiyor: Bibliotheque Nationale, türkçe yazma, Nr. 157, 
Vr. 12 b.

26 Meselâ, bir çok şehirlerde olduğu gibi, Edirne ve Bursa’ da da, bayramlarda ve 
seyranlarda çalgı, oyun, içki gibi şeyler ile birlikte, nasıl türlü ahlâksızhklar yaptıkları hakkında 
İstanbul’da bu yerlerin kadılarına yazılan şu hükm-i hümâyûn’ a bakınız: Başbakanlık Arşivi, 
Mühimme, 3, s. 95, 98 (19 zilkade 966).

Aynca, aym ferman diğer bütün büyük şehirlerin kadılarına da yazılmıştır.



taifesinin tazelerinin” , yâni genç kadınların pazara çıkarak, şehrin içinde ve 
dışında “ fiil-i şeni”  ettiklerinin işitilmiş olduğunu kayd ile, bunların önlenme

sini kesin bir emir şeklinde istemekte idi 27 .

Kadılar, bu konuda mahkemelere yapılan devamlı şikâyetleri ihmal etm e
den D ivan’a bildirmekteydiler. İşlerin ters gitmesindeki sebebi dinî görevlere 
karşı ehalide bir gevşemenin meydana gelmesinde bulan “ ulemâ” nın etkisi ile 
hareket eden hükümet, Osmanlı siyasî düzenliğinin (rejiminin) bu zamana 
kadar yürüttüğü olumlu gelişmelere aykırı düşecek bir takım tedbirler aldı ki, 
bunlar arasında, hıristiyanlarca müslümanhkla ilgisi olmıyan azınlıkların 
ihtiyacı için işletilen meyhanelerin bundan böyle kapatılmaları da vardı. 
1548 den hemen sonra ahndığı gerçek olan bu kapatma işinin gerekçesi, 
zimmîlerin dükkânlarından müslümanların da şarap almakta olmaları idi; ve 
geçmişteki sınamalar bunu başka türlü önlemenin imkânı olmadığını 
göstermişti.

Meyhanelerin kapanması konusundaki fermanın kesinliğine rağmen, şehir 
ve kasaba, idarecilerinin şarap satışlarına ve hattâ meyhanelerin işlemesine, açık 
veya kapalı olarak, göz yumdukları anlaşılıyor. Meselâ, Bursa’daki Sedbaşı 
meyhanesi bir kaç defa kapanıp açdmak suretiyle 1551 e kadar işlemiye devam  
etmiş, ve bu yıl, kadının İstanbul’dan işittiği sert bir azar üzerine kapatılmış 
idi 2 s. Belki az çok, kadılar da içlerinde olmak üzere, vüâyet idarecilerindeki 
soygun ve rüşvet zihniyeti yüzünden, paranın savsaklatamıyacağı bir hükümet 
emri (ferman veya hükm-i hümayun) yoktu. Nitekim, meyhanelerin kapanması 
hakkında tekrar tekrar verilen emirlere rağmen, şarap satışlarını yapan 
meyhanelerin ve bütün şarap dükkânlarının, kesin olarak ancakIS Kasım  1554 
de alınan kararla kapatılmasından bu anlaşılıyor 29.

Hükümetin, içkiyi önlemek için aldığı tedbirler olumlu bir sonuç verme

diğinden başka, aksine olarak, şarap içmek suretiyle olan sarhoşluk ve bu 
yüzden işlenen suçlar, ve meselâ, genel edep ve terbiyeye aykırı bir sürü çirkin 
hareketler yıldan yıla arttı. Bu konuda, mahkemelik olan olayları kayıt için 
tutulmuş bulunan 1555 (962 H .) tarihli bir defterin gözden geçirilmesi, sözü 
geçen yıl içinde şarap içmenin ne kadar yaygın olduğunu bize çok iyi anlatmak

tadır Evlerde, kadınlı erkekli gizli toplantılar düzenliyerek şarap içilip zevk

D İR İİK  VE DÜZENLİĞİN BOZULMASI 7 5

27 Bursa Müzesi, Bursa Ş. Sc. 67 /73, Vr. 203 ( Evâsıt-ı rebiülevvel 955)
28 Bursa’da, Sedbaşmdaki bir meyhane’nin kapatılması hakkında bir kaç defa emir 

verildiği halde, gene de onarılıp açıldığım beyan ile gene kapatılmasını Bursa kadısına bildiren 
hükm-i hümâyun 1551 (Evahir-i Cemaziyül-evvel 958) olduğuna göre meyhanelerin kapanması 
hakkmdaki ferman da 1550 veya az önce çıkmış olabilir. Bursa Ş. Sc, Nr.A 67 /73 Vr. 203 A.

29 Kadı’mn, bütün meyhanelerin kapandığına ve sahiplerinin “ tâzir olunup hapsolun- 
dııklanna dair kararı: Bursa Ş. Sc. A  67 /73 Vr. 207 a da, 21 zilhiccc 961 tarihi iledir.

30 Bursa müzesi, aynı sicil Vr. 270-273,



edildiğine de bol bol rastlanıyordu^!. Aj'iıı sıralarda, İstanbul’da da geceleri içil

diğini ve bu yüzden bir çok olayların çıktığını, başşehrin kadılıklarına âit def

terlerin incelenmesinden anlamaktayız Karaköyde, kadınlı erkekli bir gece 
toplantısının sanıklarına ait mahkeme kaydından öğreniyoruz ki, üç hıristiyan, 
adı geçen mahallede, gece bekçilik nöbeti tutmuş bulunmakta idiler. Şu 
halde, hükümet, hiç olmazsa geceleri, halkı, mahallelerinin güvenliğini kendi
leri sağlanııya mecbur tutuyordu

İktisâdi darlıktan doğan yoksulluk ile sivri ve tekleme zenginliğin, bunların 
etkisinde işliycn içkiye düşme belâsının derneşim hayatında açığa vurdukları, 
bir diğer sosyal hastalık da fuhuş idi. Tabiî bu olayın da türlü şekilleriyle işlen

diği, hattâ, şikâyetler doğru ise, sanki aleniyete döküldüğü yerler de gene büyük 
şehirler idi. İstanbul mahallelerinde, pek çok fahişe kadınların yuvalandıkları 
bekâr odalarında, levendlerle düşüp kalktıkları, bir çok evlerin buluşma yeri 
olarak kullanıldığı, bâzı defa, evli barklı kadınların bile bu işlere karıştıkları 
devrin mahkeme ve polis kayıtlarından kolayca öğrenilmektedir Ayrıca, sos

yal ahlâka daha kötü bir tecavüz olmak üzere, gene şehirlerde ve kasabalarda, 
levendler veya öteki bekâr haj^atı yaşayan kimselerin (Yeniçeri veya sipahi 
gibi) “ hamamda yolda ve sair yerlerde emret oğlanları levata”  ettikleri, 
hattâ, bu vüzden bir oğlanın hamamda öldüğü şikâyet olunmuş bulunmakla, 
İHI türlü ahlâksızlıkları sâbit olanların “ siyâsetleri”  (idam ları) hakkında Bursa, 
Ankara ve Beypazarı kadılariyle sancak beylerine, 30 haziran 1560 tarihli bir 
ferman yollandı K am u ahlâkına aykırı olan şu hareketlere karşı sürekli 
şikâyetlere ve hükümetin, kadıları harekete getirerek, sert tedbirler aldırmasına 
rağmen,olayların azalması şöjde dursun, yıldan yıla daha çok arttığını görüyo
ruz. Bu suretle, diğer birçok sosyal dertler gibi bununla de ilgilenip, sert ferman

lar çıkaran II. Murad da hiçbir olumlu sonuç alamadı Ayrıca, tarihçi A lî’ 

nin önemli bir olay diye kaydına lüzûm gördüğü ve 1554 de ortaya çıktıklarını 
söylediği kahvehaneler, 37 onun dediği gibi, önceleri artık fakirlik devrinde,
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31 Bir örnek: Bursa, aynı sicil, Vr. 300, “ Hisar içinde Filboz Mahallesinde, Abircioğlu 
demekle mâruf Hüseyin Biıı Abdullah nam yeniçerinin hemşiresi evinde namahrem vardır 
denilmeğin. Muhzır Mustafa Bin Ali ile asesler varup, zikrolunan evde Sivâsîler Mahallesinden 
nam Hatun ile Bezci Hüseyin Bin Ali ve mezbur Hüseyin Bin Abdullah ve Mehmet Bin Lütfiyâr 
ve Yaui Bin Vasıl nam Zimmi ve Yorgi Bin Betro, cümle meclis-i şer’ e ihzar olunup cümlesinin 
ağızlarında rayiha-i hamr olup.. “ Daha çok misaller için. Bursa Ş. Sc. Nr. A. 47 /54 e bakmak 
yeter.

32 Meselâ şu deftere bakımz; İstanbul Müftülüğü Ş. Sc. Nr.l.
33 İstanbul müftülüğü aynı defter Vr. 57(8 zilhicce 958)
34 Misal olarak, bak. İstanbul Müftülüğü, Galata Ş. Sc. Nr. 1, Vr. 57
35 Bak, Başbakanlık Arşivi. Mühimme defteri, 3, s. 45(6 Şevval 967)
36 H. T. Dağlıoğlunun yayınladığı şu önemli vesikaya bak. X V I. Asırda Bursa, vesika;133
37 1583 de, Ankara halkı İstanbula kahvehanelerdeki ahlâksızlıkları şikâyet için adam 

yolladığında, bunlai'in 30 yıl önce kurulduğunu söylemiştir ki, bu, Alî’y i doğruluyor: Ankara 
Etnografya Müzesi, Ankara, Ş. Sc, 1, S. 209.
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dostların birbirlerine bir şey ikraııı etmek hususıında, eve göre daha ucuz oldu
ğu için, oturacak solıbet yeri olarak buluşmalarına yaramış olsalar bile, git

tikçe bir takım ahlâksızlıkların işlendiği batakhaneler hâline gelmişler, 
çok kimseler, kahvehanelerinde “ sâde-rû oğlanlar eemedüp çenk ve çıgane ile 
eşhas oturap eşkiya cemolup” , bu durumları, özellikle mahalle içlerinde olan 
kahvehanelerin nasıl bir fesat yuvası olduklarını gören halk son derece 
içerlemişler, Padişaha, ancak kadı ağzı ile yaptıkları acı şikâyetler ile ken
dilerini a^•utmıya çahşmışlardır

Tekleme ve sivri zenginlik ile geniş sayılı yoksulluktan ibaret bir sosj'al- 
ekonomik ortamda doğup geliştiğini söylediğimiz, şu içkili, eğlenceli sefahat 
hayâtına karışıp, işin ticaretini düşünen, bu gidişleriyle de.İTihuşu geniş surette 
teşvik eden bir zümreden, gezginci çingenlerden söz etmek, X V I . yüzyılın 
sosyal hayatını bir başka yönden tanıtm aya yarıyacağı için faydalı olacaktır:

Kadıların İstanbul’a duyurdukları halk şikâyetlerinde ve Divandan san

caklara ve kazalara yollanan hükm -i hümâyûnlarda, “ Gurbet ve çingeniyan 
taifesi”  olarak adları geçen, evleri ve barkları ile gezginci hayatı sürea bir 
takım insanlar, satın alıp sermaye edindikleri güzel carij'elerden faydalanıp, 
çalgılı, oyunlu eğlenceler düzenliyorlardı. Bilhassa büyük şehirlerin elverişli 
yerlerinde açığa kurdukları çadırlarında geçen hu tof>]aııtılara levend, suhte 
ve öteki ergen (bekâr) kimseler pek itibar ei rnekie . servet s.^hibi âileleriiı deli
kanlı oğulları, hattâ evli erkekler bile kendilerini buraya kaptırarak servetlerini 
bitirip, kendi ailelerini yokluğa düşürmektej^diler.

“ Çingeniyan ve gurbetlerin” , şehir ve kasabaların toplum hayâtında 
ahlâkî yönden yapm aya çalıştıkları bu yıkıcı ve bozucu etkilerini önlemek için 
ahııan sıkı tedbirler, Anadolunun öteki perişan işleri arasında, elbette başarılı 
olamadı. H attâ, çingenelerin erkekli-kadınlı oyuncu grupları şehirlerde, gittikçe 
mantar gibi biten kahvelere girnüye başladılar. Ancak, ilerde de göreceğimiz 
üzere, celâli isyanları köyü, Itasabayı, şehiri ve her tarafı bir yangın gibi sar
dıkça, “ çingeniyan ve gurbetler”  in “ fısk-ü fücûr”  yolundan soyacakları ortam
lar kalmadığı için, X V I . yüzyılda bu konuda olan şikâyetler, X \  I. yüzyılın 

ikinci yarısı süresindekinden çok az idi

38 Kai'ohisar kadısının böyle bir arzı ve ona yollanan cevap (hükm-i hümâyun sureti için, 
Mühimme Defteri, 30, 85. 21 Muharrem 985; Mühim: 31, s. 142 de de , aym suretle Ankara 
kadısmm kahveler konusundaki arzına cevap olan hükm-i hümâyûn.

39 “ Gurbet ve Çingeııiyân”  konusunda geniş bilgi için şu etüdümüze bakınız: Büyük 
Celâli Karışıkhklarmm Başlaması, 1963 (Atatürk Üniversitesi yayını).



B - H Ü K Ü M E T  İD A R E S İN D E K İ A K S A K L IK L A R

1 - Şehzâdelerin Taht Kavgaları

Herhangi bir sûrette taht boşaldığı zaman, şehzâdelerden en büyüğünün  
pâdişâh olacağı hakkında genel bir kanaat bulunmakla beraber, bunun kesin bir 
kanun hükmünü ifâde etmediği bilinmektedir ■* o. Bu yüzdendir ki, Osmanlı 
siyasî hayatında, daha baştan beri, bir padişah ölünce, oğullarından hangisinin 
hükümdar olacağını tayin etmek güçleşiyor. Tahta çıkacak bir kaç şehzâde 
bulunduğu takdirde, her birinin tarafları ortaya atılarak, tehlikeli kavgalara 
girişiyorlardı. Daha gerilere gitmeden. Fatihin ölümü üzerine Cem ile Beyazid  
taraftarlarının nasıl birbirlerine girdiklerini kaydetmek yeter. Y avuz Selim, 
babası İkinci Beyazidi devirdiği zaman da, Şehzade Ahm ed’in taraftarları 
ortaya atılmışlar ve kanlı sayılacak bir taht kavgası da bu vesile ile olmuştu. 
Şehzadeler arasındaki bu anlaşmazlıklar. Hüküm etin yalnız yüksek kesiminde 

kalsa idi bizim konumuz için sözü bile edilmiyecekti. Fakat, saltanat iddiacı
larından İstanbulu tutm akta geç kalan, daha doğrusu kapukullarını ve 
vüzerayı elde etme fırsatını kaçıran taraf, Anadolunun çiftbozanlarını, yahut, 
levendâtını başına toplavıp, bir çok timar sahiplerini, şehirlerin bâzı “ ayan ve 
ve eşrafı” nı, hattâ, bir kısım kadıları ve beyleri de kendine uydurduktan  
sonra, hemen bir ordu teşkil edip, (o zamanki deyimle “ yevm li yazıp” ), 
İstanbul üzerine yürümeye kalkıyordu Görülüyor ki, şehzâde isyanları

Anadolunun boş insanları için, bir taraftan yağm a yapm a, öte taraftan da, 
âsî şehzâde galip gelirse, sürekli bir iş bulma umutları içinde çok beklenen bir 
fırsattı. Celâli isyanları bakımından bu siyâsî olaylar çok önemli olmuş bulun
makla beraber, bunlardan, özellikle Kanunî şehzadelerince çıkarılan taht 
çekişmeleri, Anadolunun, yalnız boşta olanlarını değil, işinden bunalan bütün 
çiftçi kütlelerini de, âdetâ bir arı kümesinin kovanından fırlaması şeklinde, 
isyan gruplarına koşturmuştur. “ Levend”  , “ suhte”  , “ sekban”  ve başka ad
larla söylenen işsiz-güçsüz insanların yarattığı dayanılmaz bir huzursuzluğun 
tam  ortasında bulunan X V I .  yüzyıl Türkiyesinde, Şehzâde Beyazid, biraderi 
Selimden padişah adaylığını zorla kendine almak için, babasına karşı isyan  
bayrağını çekince, hem yağm a fırsatı çıkmış olması, hem de, geleceğin padişa

hına kapukulu olma umudu etkisinde harekete geçen insan dalgaları, âsi şeh- 
zâdenin bozgunu ile siyasî kriz son bulmuş olmasına rağmen, artık bir daha
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40 Bu mesele hakkında, Halil İnalcık’m  şu makalesine bakınız; Siyasal Bilgiler Fakül
tesi Dergisi, C. X III . Sa: 4.

41 Önceki çalışmalarımızda “ yevmlü”  ordusu kurulmasımn, Kânunî’nin Şehzâdesi 
Bayazid’e has bir usûl olduğunu sanmıştık. Bak. Timar Rejiminin Bozulması DTCFD, C.-
III. Sa: 4; Halbuki, yeui araştırmalarımız göstermiştir ki, bu incelememizde uzun uzun 
söz konusu ettiğimiz çiftbozan veya boş insanlardan “ yevmlü ordusu”  teşkili usulünün daha 
önceki şehzâde isyanlarında da uygulandığı anlaşılmıştır.



yerlerine tam  oturmadılar. Demek oluyorki, köyün sosyal-ekonomik bünye

sinin kustuğu levend ve sekbanlar (çiftbozanlar), 1558 de, Şehzâde Bayezit 
tarafmdan saltanat hırsı ile harekete getirildiler.

Türkiye’nin siyası tarihine büyük iç olaylardan biri olarak geçmesinin 
icap ettiği bugün artık anlaşılmış bulunan “ Şehzade Bayezid isyam ”  , son 
yıllara kadar, vakayename yazarlarının kaydettikleri yavlan (sathî) şekliyle 
“ Bayezid - Selim taht kavgası ”  olarak ezberlenip durm aktaydı: Onlara 
göre, mesele, ihtiyarlamış bulunan Kanuni Süleyman’ ın yerine, iki şehzadeden 
Selim ve Bayezid arasında bir tercih yapm aktan çıkmış, saray mensupları 
ile vüzerâ’nın kendi çıkarlarına göre çevirdikleri entrika, işi kanlı bir kardeş 
kavgasına götürmüştür.

Bütün benzerleri gibi, Bayezid ile Selim arasındaki taht çekişmesinde de, 
dipleri kölelik olduğu için, kaderleri vaktin pâdişahına yaranmak olan ende- 
runlu vezirler ile hırslı saray kadınlarının büyük rolleri bulunduğu, hattâ, 
dâvânın Selim lehine halhnde onların etkili bulunduğu bir gerçektir. Ancak,bu  
olay, başından sonuna kadar olan bütün safhaları ve yönleri ile söz konusu oldu

ğuna göre, Anadolu karışıkbklannı anlatan iç tarihin bir bahsi saydığımız 
Bayezid isyanında, taht kavgası ve buna bağlı saray entrikalan ikinci derecede 
kalır. Son incelemeler ile bugün ortaya konmuş bulunuyor ki, bu mesele Türki- 
yenin siyasî tarihinde büyük iç olaylardan birisi olarak yer tutm akta, 
Anadolunun sosyal, ekonomik ve İdarî düzenlerindeki önemli etkileri aynı 
ölçüde sürekli olmuş bulunmaktadır ‘•2.

2 - Devlet Hizmetlilerinin Durumu

Türkiyenin üzerine iyice çökmüş olarak görülen İktisadî darlık ve sıkıntı
dan gelen sosyal bunaltının etkisinde, düzeni bozulan başka bir alan, memurluk 
olmuştur. Görevlerinin sağladığı haklan itibariyle, hepsi kendi hesabına birer 
vergi tahsildarı durumunda bulunan devlet h izm etleri, fonksiyonları itibariyle 
iki türe ayrılmışlardı. Şeriât kaideleri ile, onun yanında yer alan, kökü örfe 
ve padişahın fermanlarına dayanmış diğer bütün kanunları uyguluyan, bu çer
çeve içinde hüküm veren, reayayı korumak için hükümet adamlarının işlem

lerini de şeriat ve kanun yönlerinden kontrol eden devlet hizmetlileri türüne
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42 Vaktiyle, doktora çalışmalaııım yaparken, bu konuyu burada sözünü ettiğim mânası 
içinde ve meydana getirdiğim etüdün bir çok bahislerinden biri olarak işlemiş bulunuyordum. 
Birkaç makalem ile de bu neticeleri yayınladım. Bak:“ Celâli İsyanlanmn Başlaması, DTCFD. C.
IV. Sa; 1, s. 29; Timar Rejiminin Bozuluşu, DTCFD. C. III. S a :4 , S. 422.

Bu pek önemli tarih olayım, benim tesbit ettiğim şekilde, doçentlik tezi olarak ele alan 
Doç. Dr. Şerafettin Turan, çahşmalanm yalmz bu konu üzerinde tophyarak, değerli bir eser mey
dana getirmiş, bizim ilk olarak ortaya koyduğumuz gerçekleri de ispat eden, ayrıca yeni, pek 
çok bilgi getiren onun bu araştırması. Fakültece, “ Şehzâde Bayezid Vakası”  adı altında 
yayınlanmıştır.



“ ehl-i şer”  (yani şeriat ile amel edenler) adı verilmekte idi. Bu sm ıf hizmetliler, 
kendilerini yetiştiren ocak itibariyle, “ medreseli =  ıılemâ” olarak ta adlandınla 
gelmiştir. Memur snıtfınm öteki türü, “ ehl-i örf”  olup, buraya girenler, görevin 
alt basamaklarndan en yukarısma kadar, iş içinde yetiştirilmekte, okuryazar
lık ve bilgi yönlerinden bir eğitim aranmamakta idi. O halde, Ehl-i örf denen ve 
görevleri, mahkeme kararlanın, hükûmeL emirlerini yerine getirmek, memleketin 
asayişini sağlamak olan memur sınıfı idaredeki görevleri itibariyle günümüz 
polis ve jandarmasımn yerini tuttuğundan, ister istemez medreseden olduklarını 
söylediğimiz “ ehl-i şer'in”  , daha doğrusu kadıların emrinde idi. Hakikaten, 
hükümet işlemlerinde şekil böyle yürümekle beraber, bir taraftan, bu hâlin 
İdarî usûl veya kaide olarak ifade edilmemiş olması, diğer taraftan, polis, ja n 
darma ve öteki kurulu düzenler gibi yürütücü kuvvetlerin, hep İkinciler elin

de bulunması, ‘ 'ehl-i örf” ün ehl-i şer’e ”  tâbi olmalarının zarurî olduğu şeklin
deki tabiî bir neticeyi kanun ve nizam olarak tesbit etmeyi engelliyordu. B unun 
tam  tersi olarak, doğuşu ve gelişimindeki askerî karakter itibariyle, Osmanlı 
rejimi, ehl-î ö r f  ün başı olan beylerbeylerine ve sancakbeylerine büyük bîr 
itibar payı ayırmış bulunmaktaydı. Bunun etkisi altında olarak, vilâyetlere ve 
sancaklara yollanan fermanlarda, önce beylerbeyinin, sonra sancakbeyinin ve 
onun arkasından da kadının adı yazılırdı. H attâ, beylerbeyinin vilâyetîndç 
bulunan kadılara emirler bile veî'Mdiği ol::ycrdu. Bu hâl yukarıda anlattığımız 
idari terlip içinde, açık bir çclişıııe yaraUnaliia idi. Kadıların kendileri, sivil 
idarenin başı ve kanunların uygulayıcısı sıfatiyle,“ ehl-i örfe”  emir verme 
ve onu kontrol etme, hattâ saneakbeyine kadar olanlarım yargılama 
durumunda olduklarına bakaraktan, beylerden emir almayı kabul et

mek istememekteydiler. Anadolu B e y l e r b e y i ,  1518 de, îstanbula 
yolladığı b i r m ektubda, kadıların bu tuLumonu şikâjet konusu etmişti'*^. 
Memleketin idaresinde “ ehl-i şer”  ile “ ehl-i örf”  i birbirine hep zıt 
giden iki rakip grup hâline getiren başka bir neden de, kadılarla, naip
lerinin, daha doğrusu kadılık kurulu düzeninin, pâdişaha ve Divana karşı, 
halkı ve halk kurullarını temsil etme yetkisini de ellerinde tutmaları îdi. 
Meselâ, kişilerin, yahut meslek gruplarının her türlü şikâyet île dileklerini 
merkeze kadı, vej^a ona vekil olan naib arzeder idi; Ehl-i örfün başı olan
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43 Bunun üzerine, Hudâvendigâr Sancağı kadılarına, ve kadı naiblerine yazılan 17 
rebiul-âhrr 924 tarihli fermanda, “ Anadolu beylei'beyisi Ferhad dâme ikbalihu siddc-i saadetine 
şöyle arzeyledi ki, bâzı, kendü. canibinden verilen mekâtibe iltifat etmcyiip imtisal eylemez, 
imişsiz. îm di, Müşavün-ileyb canibinden nıekâtip dahi benim emr-i şeriCim.dedir. öy le  olsa 
buyurdum ki, bir mektubu ki onun canibindendiı* deyu ibraz eyliyeler nazar edüp göresiz, 
şöyleki, üzerinde müşar’ün-ileyhin mührü olup, mazmunu ile amel edüp, icra edesiz”  
Bursa Müzesi, Bursa Ş. Sc, INr, A  25/28, Vr, 145 a.

44 O zamanın yazı dilinde, kadılann bu şekilde Divaıı’ a halk ağzmdan ve şüphesiz kendi
lerinin de tasvip ettikleri şikâyet ve dilekleri bildirmek üzere, kaleme aîdıklan yazıya “ mahzar’ 
deniyordu.



sancakbeylerinin, hattâ, beylerbeylerinin görevlerinde böyle bir işlemin geç

tiğini görüyoruz. Kadı defterlerinin incelenmesinden anbyoruz ki, ehalinin kadı
lar eliyle İstanbula yaptıkları şikâyetlerin büyük çoğunluğu, ehl-i örfün, yani, 
beyler ile adamlarının kanun dışı davranışları hakkında idi.

Bunun tabiî sonucu olarak, kadılar, hükümet önünde durup, oturmadan 
ehl-i örfi kötüler durumda bulunmakta idiler. Ayrıca, ehl-i örf”  , cürüm ve 
cinayet resmi almak üzere yakaladıkları sanık veya mücrimi “ şer’-i şerif” e 
getirdiklerinde, burada, kadı yahut naibin verdiği kararı, çoğu zaman sanığı 
korur mahiyette buluyorlardı. Ehl-i şer’in, ehl-i örfü, bütün işlemlerinde 
kontrol etmek görevleri olduğunu söylemiştik. Aralarındaki şu düzensiz 
münasebet yüzünden, iki hizmetli sınıfının, gerek medreseli ve gerek celâli 
isyanlarında, hükümetin harcadığı gayretleri hiçe çıkaracak ayrı yollar tu t
tuklarını görüyoruz. Özellikle, celâli boğuşmasında köy, kasaba ve şehirlerden, 
yerine göre işsiz güçsüz bir levend, yerine göre bir beyin (sancakbeyi veya bey

lerbeyinin) kapusu halkından olarak sekban adını alan çiftbozanhktan  
türeme kitle grubu, haramilikten celâliye geçişte, beylerin kapuağalarım, yani 
ehl-i örfün en söz dinlemez takımını kendilerine şef yaptılar. Hüküm et, her ne 
kadar, sancakbeylerini veya beylerbeylerini, celâli bölüklerine karşı asayiş âmiri 
olarak kulandığını sandı ise de, her bölüğünün başında eski bir kapuağası 
bulunan celâlilere, gûyâ karşı çıkan beyler ve onların sekbanlarına kumanda 
edeii kapııağaları, soygunculukları bakımından, celâlilerden farklı değillerdir. 
H attâ, eskiden birer kapuağası olduklarını söylediğimiz celâli şefleri ile onları 
kovuşturmaya çıkan beyler veya onların yeni kapuağaları çoğuncası tanış çıkı
yorlar ve sarmaş dolaş oluyorlardı. Kadılar ve naipleri, yâni ehl-i şer’ ise, her 
zaman halkın önüne düşüp celâlilerin ve ümerânın, birbirlerinden hiç geri 
kalmadan reayayı iki taraflı soyduklarını ve asıp kestiklerini yazıp durmuş

lardı. İcabında hemen hepsi “ seferli”  olan ehl-i örf, harp masraflarını ileri süre
rek, ister istemez cürüm ve cinayet olaylarını sömürmekte, çoğuncası da fazla 
gelir sağlamak için, raiyyetlerinden kanunnamelerin tayin ettiği miktarı çok 
aşan vergi toplamakta, buna karşı kadılar da halk ağzından D ivan’a inandırıcı 
şikâyetler yağdırmakta idiler. Onun içindir ki, zaman zaman çıkan adalet 
fermanları, hemen genel olarak, ehl-i örfü suçlandırır dille yazılmışlardır. 
Ümerâ (beyler) ve adamlarını, daha doğrusu ehl-i örfü, soyguncu tavırlı 
yapan başka bir neden de, kapulannda kanun sınırından s çok fazla sekban 
toplam aya mecbur olmalarıydı.

Gerek devamlı şikâyetlerin merkez üzerindeki etkisi, gerekse uzuıı sefer

lerin doğurduğu karışıklık, ve memurluk tevcihinde rüşvetin de rol oynaması 
gibi nedenler, ortaya, işinden atılmış veya mağdur olmuş pek çok bey, kapu-
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45 Bu kanunî hadden, her sancakbeyi veya beylerbeyinin hassmdan (dirliğinden) yılda 
eline geçeceği beratında yazıb olan miktarı, 5000 rakannna bölünmesinden çıkan miktardır. 
Meselâ, bir sancakbeyinin hassı yılda 300.000 akçe gelirli diye kabul olunsa, besliyeceği sekban 
miktarı 300.000/5000=60 olur.



ağası ve öteki açıkta kalmış ehl-i örfü çıkardı. İşte bunlardır ki, işsiz 
güçsüz levend ve sekbanları yanlarında toplıyarak, köyleri soymak ve
o suretle geçinmek yolunu tuttular. Bunlara karşı korunmak zorunluğunda 
kalan vazifeli ehl-i örf de, kapularındaki sekban bölüklerini arttırınca, on
lar da köylerin başına bittiler. Kadılar, naibleri ve öteki ehl-i şer’ ise ehali 
ile birleşerek, bu vazifeli veya işinden atılmış ehl-i örf kitlesine karşı m ü
cadele etmek çarelerini aradılar, hükıimet, daima, kadıların şikâyetlerine ve 
halka hak vermek zorunda kalıyordu. O halde, celâli çekişmelerinde ehl-i 
örf, açık veya kapalı, celâli tarafında, kadılar ve öteki ehl-i şer’ ise hükümet 
ile birlikte, halkın yanında yer aldılar. Böylece, Devlet hizmetlilerinin şu 
karışık durumları, celâli isyanlarını çok çapraşık ve içinden çıkılmaz bir hâle 
soktu ki, bunlar ileriki bahislerde safha safha görülecektir.

3 —  Sefer İşlerinin İçdüzensizlikteki Etkileri

Osmanh devlet düzeninin doğuş ve gelişmelerinde sürekli, başarılı fetih 
seferlerininne kadar olumlu etkileri bulunduğu bilinmektedir. Yüzyıllar boyun
ca, İmparatorluğun kitabında tarihleşen bütün oluntuların sahibi ve tek kay
nağı Türkiye ve Türk halkı olduğuna göre, bu memleketin dirlik ve düzenlik 
hayâtı, elbette Osmanlı siyasî güdümünün gidişatına doğrudan doğruya bağ
lıydı '*6. JJuna karşılık, Türk toplumunun dirlik ve düzenlik tarihinde geçen 
geliştirici veya engelleyici bütün olayların Osmanlı siyâsî hayatı üzerinde 
geniş yankıları olmuş bulunacağı da bir gerçektir. Onun için, Türk toplumunun  
sosyal ve ekonomik hayâtının tarihini anlatırken,Osmanlı siyasî tarihinin esası
nı teşkil eden harplerin bu konuda gözden uzak tutulmaması lâzım gelmektedir. 
Araştırıcı, hükümetin celâli isyanları hakkındaki davranışını incelerken, onun 
bu konudaki işlemleri ile askerliğe ve sefere âit işlemlerinin birbirlerine ka
rışmış halde yürüdüklerini görür. Meselâ, Anadolu karışıldıklarında, celâlî bö
lüklerini idare eden şefler hep ümerânın, yâni, sancakbeylerinin kapuağaları 
idiler. Ehl-i örfün, halk ile asıl yüzgöz olmuş kısmı demek olan bu insanlar, 
kapuağalıklarına, 1559 dan önce timarlı sipahilikten, bu tarihten sonra da 
altı-bölük sipahiliğinden (Misali az görülmekle beraber, bâzan yeniçerilikten) 
gelmekte idiler. Bunlar, her iki halde de, böylece asker ocağına bağlı oldukları 
için, kapuağaları kendi beylerinin kapusundan sefere katılıyorlardı, ister bey
lerin kapusu halkı, ister pâdişâhın ulûfeli kapukulu olsunlar, bu askerler, 
büyük çoğunlukla ergen veya bölük düzeni halinde yaşamak zorunda olduk 
lan için bekâr hayatına boyun eğmiş idiler.

Aldıkları ulûfe ile ancak karınlarını doyuran kapuhalkı veya kapukuUarı 
(Bu sonuncular Bayezıd isyanında Anadolu’da garnizonlaştılar) sefersiz kal
dıkları zaman, halk için tam  bir baş belâsı idiler. Bu yüzdendir ki, sefer açıldığı
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46 Bu konuda daha fazla bilgi için, bu sorunların geniş surette sözü edilen şu eserimize 
bakınız; Türkiyenin İktisadî ve İçtimaî Tarihi: II. ve III. kısım bahisleri



zaman, devletin, bunları hep toplayıp, sınıra götürmesi ile, herkes geniş bir 
nefes alıyordu. Şu halde, hiç olmazsa X V I . yüzyılın ortalarına kadar olan sürede 
memleket için, seferin açılması değil, açılmaması sızlanmalara yol açmaktaydı. 
Meselâ, gerek parasızlıktan ve gerek yaşlanmaktan ötürü, Kanunî Süleyman, 
1550 den itibaren, seferleri seyreltmek zorunda kalınca, Anadolu ehalisi, hu 
konudaki hoşnutsuzluğunu “ Padişah kocaldı”  da ondan sefer açılamıyor. “ Bu 
askere genç bir baş gerek”  anlamındaki sözlerle anlatmıştı '*7. Halkın bu şekilde 
kendi huzuru için sefer açılmasını istemesine karşılık, askerler de bunun tam  
tersini, yâni, sefer açılmamasını istemekte idiler. Bunun böyle olduğunu, 
“ sefere asker sürülürken”  , herkesin geri kalmak için türlü özürler uydurmala
rından, hiç bir yolunu bulamazlarsa, cezâyı bile göze alıp kaçanlarının hayli 
çok olmasından anhyoruz.

Askerin seferden yılmasının türlü sebepleri vardı: Bir kere, 1550 den 
sonra seferler artık çoğuncası savunmak için olup, yağm a ve ganimet, ya  hiç 
elde edilmiyor, vej^a az şey ele geçiyordu. Ayrıca, “ darül-harp”  çok uzaklara 
gittiği için, uzun ve yorucu yolculuk orduyu çoğu zaman karakış ile karşı kar

şıya getirmekte, sefere katılma zahmetli ve çok tehlikeli olmakta idi. Eskiye gö
re, sefer masraflarının artmış olması yüzünden, beyler ve hele timar erbabı 
“ müfHs”  olmuşlardı. Anadolu askerine sınırlarda ve Ege Adaları bölgesinde 
sık sık verilen muhafızlık görevi de kendileri için az usandırıcı değildi. Kapıkulu 
askerleri, vilâyetlere yerleşmiye başladıklarından beri, çift-çubuk ve öLeki 
işleri tutmuş oldukları için, seferler onlara da güç gelir oldu. Şu halde, X V I .  
yüzyıhn ortalarından sonraki seferlere asker sürme işinde, ûlûfeli askerler ile 
uğraşmanın devletin başına yeni bir dert olduğunu görüyoruz. Sözün kısası, 
celâli isyanları denilen olaylara “ sefer kaçkını”  veya “ seferli”  bütün asker 
sınıflarının, hazan gruplar halinde, bâzan da tek-tek karıştıklarını, iltizjam 
işleri, kapuağahğı ve öteki görevleri ellerine geçirme yolu ile, iç çekişmelerde 
önemli roller oynadıklarını görüyoruz ki, olaylar anlatıhrken, bu yönden çok 
daha iyi belireceği için, burada sözü uzatmıya lüzum görmüyoruz.
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İkinci Kısım 

1575 —  1597 A R A SIN D A  SUHTE MESELESİ

A  —  S U H T E  A Y A K L A N M A L A R I V E  T A L E B E N İN  D U R U M U N U  
D Ü Z E N E  K O Y M A  Ç A B A L A R I

1 —  tik İslah Tedbirleri Ve Ayaklanmaların Devamı

1575 yıhnm başına doğru. Sultan Murad’m  tahta geçişi Kanun Süleyman’m  
Sokullu tarafından yürütülen iç siyasetinin değişmesi sonucunu verdi. Bilindiği 
üzere, bu ünlü sadrazamın devam ettirdiği sözü geçen siyasetin yıkılmasına 
daha II . Selim pâdişâh olduğunda niyet olunmuş, fakat, işin içinde Kapukul- 
lanm n menfaati girdiği için, o zaman bir başarı sağlanamamıştı. Bu defa Tire 
kadıhğından, II I . Murad’a defterdar olan Manisalı Öveys Paşanın başında bu
lunduğu, Kastam onulu Şemsi Paşa, meşhur Hoca Saddettin ve Rumeli kadı- 
askeri Kadızadeden meydana gelen Sokullu düşmanı bir grup ilk elde. Sad

razamı değilse bile, mühim bir dâvâ olan onun güttüğü siyaseti yıkmaya 
m uvaffak oldu.

III . Murad ile başhyan yeni siyaseti, 1575 den önceki ile karşılaştırmak 
için, daha uzun incelemeye ihtiyaç vardır. Bununla beraber, konumuz bakı
mından, burada bazı noktalan kaydetmek suretiyle, bu yönde az çok bir fikir 
verebileceğiz.

Önceki yazılarımızda söylediğimiz gibi, daha Kanunî devrinde Anadolu’da 
bir takım gruplar arasındaki mücadele bütün şiddetiyle devam etmekteydi. 
Suhte ayaklanmalan artık kanlı bir renk almıştı. Levendler ve timar erbabı 
tamamen eşkiyâ davranışh bir tutum da gidiyorlardı. 1565 (972) de dağıtılan 
Adaletnam e’de de yazıldığı üzere, reaya ile memurlarm mühim bir kısmı 
çetin bir anlaşmazhk içinde bulunuyorlardı. Bu konuda hükümetin güttüğü 
siyaset, ahahye ve Anadolu askerlerine (Timarlı sipahiye), kale erlerine güven
sizlik, bütün şikâyetlere rağmen ümerâyı himaye ve Ordu’da KapukuUarının 
çıkarına bir tutum  gibi esaslarından ibaretti. Eşkiyâ ve suhtelerin isyanlarını 
bastırma yolunda baş vurulan usûlün ise, ele geçenleri yok etmek, yahut 
küreğe yollamaktan ibaret olduğunu olayları anlatırken önceki yazılarımızda 
söylemiştik.

İşte, I I I . Murad’ın tahta geçmesi ile değişen siyasetin esasları bunlardan 
ibaretti. Şüphesiz bu padişahın yeni siyasetinin yukarıda sayılanları tamamen  
değiştirici olmasına imkân yoktu. Meselâ, KapukuUuğu devşirmelerden



kurtarıbp, hemen Türk halka verilemezdi. Başşehir askerlerinin, zamanla, 
topraklı sipahi zararına kazandıkları imtiyazlar kaldırılamazdı. Hele, Anadolu  
olayları en şiddetli safhaya girdikleri bir sırada, âsîlere karşı uygulanagelen 
sertlikten vaz geçilemezdi. Onun için, iç idarede husule geldiğini söylediğimiz 
değişiklik, hissolunmaz bir sûrette ağır ağır yapılmış, fakat, gene de bunun halk 
ve âsîler üzerindeki etkisi beklenenin tersine olmuştur ki, ileride olayları 
gözden geçirirken bunları göreceğiz.

Murad’m  hükümdar olmasiyle, Sokullu’nun, Anadolu’daki âsî gruplardan suh- 
telere karşı, Kanunî zamanından beri güttüğü politikası İJİrden kaldırılamadı 
ise de, Medrese talebesinin “ ahvalini ıslah”  bir mesele olarak ilk defa ele alındı. 
II . Selimin ölümü sıralarında suhte ayaklanmaları geniş bir şekil almış bulunu
yordu. Onun için, I II . Murad en kötü bir zamanda padişah olmuş sayılır.
1575 yazında olayların eski şiddetleri devam ediyordu. Edirne’de, Tatar Suhte 
adh birini başbuğ yapan medrese talebesi, şehrin içinde bile korkusuzca her 
şeyi yapm akta idiler. Karasi ve Biga’da, suhtelerden başka, levendler de toplu  
geziyorlardı. Anadolu, Rum  ve Karam an vilâyetlerinden gelen haberler ayak

lanmaların serbestçe devam ettiklerim bildirmekteydi ı.

Medreselileri ilgiliyen ilk hoşnut edici karar, padişah değiştikten tam  bir 
sene sonra abndı: 1576 başında, İstanbul kadısına ve Edirne ile Bursa’daki 
ilgili müderrislere yazılan bir hükümle dânişmend seçme işinde dürüst hareket 
edilmesi için sıkı emir verildi. Bu üç büyük şehirdeki beş yüksek dereceli 
medresenin tahsil süreleri üç j ı l  idi; buralara, diğer orta derecedeki medrese
lerden çıkanlar imtihanla alınırlardı. Başarı kazanarak yüksek medreselere 
gidenlere dânişmend deniliyordu. Dânişmendler, derslere tam  üç yıl devamdan  
sonra, aldıkları icâzetle İstanbul’da bulunan Üniversite ayarındaki “ Sabin Med- 
reseleri” ne girerler, muhtelif pâyeli müderrislerden kanuna uygun süre kadar 
ders gördükten sonra en yüksek tahsiU bitirmiş sayılırlardı. Adı geçen hükmün  
deyişine göre, dânişmendler, üsulüne uygun seçilmiyorlardı. Bunların çoğu 
iltimaslı alındıklarından başka, tahsil kademelerindeki Kanunî süreyi doldur

madan medreseyi çabucak bitiriyorlardı. Bu suretle, hem yetişenler bir şey 
bilmemekte, hem de dânişmenthğe asd layık olanlar haklarını kaybetmekte 
idiler. Bundan böyle, usulüne göre dânişment olmayan ve Şahın Medresele
rinde her müderristen çabucak geçerek beUi süreden eksik zamanda mezun 
olanlar, tahsili bitirmiş sayılmıyacakları gibi, bu hallere meydan veren mü

derrislerde ağır ceza göreceklerdi. ^

Bu tedbirin, esas itibariyle, Edirne, Bursa ve en çok İstanbul suhtelerini 
memnun etmek için düşünüldüğü meydandadır. Böyle de olsa, bu şehirlerin 
subteleri umumiyetle Anadolunun kalabalık medrese merkezlerinden toplanmış 
olmaları sebebiyle, az çok herkesin, dâaişmentlik verilmesi işinin yoluna konma-
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smdan dolayı hoşnut olması lâzım geHrdi. Fakat, hiç te umulan netice elde 
edilmedi. Bunun yanhz İstanbul suhteleri üzerinde iyi bir tesir yaptığı gö
rülmekte idi. Onun için, suhteler lehinde verilecek kararlarda hep Başşehir’de 
okuyanların menfaatlerinin düşünülmüş olduğu ilerde görülecektir. Şimdi, 
hükümetin kendi haklarındaki bu gibi iyi kararlarına karşı, İstanbul suh- 
telerinin nasıl hareket ettiklerini söylemeden önce, bu arada [Anadolunun 
belli bölgelerinde geçen hâdiseleri kısaca kaydetmek yerinde olacaktır.

1576 da, suhte hareketlerinin en fazla olduğu yer, Yeşilırmak çevresi idi. 
Meselâ,Canik Beyi sancağında bulunmadığından dolayı, en çok burası fesatçıla

rın sık sık yağm a ve adam öldürmelerine sahne oluyordu. Yerlerinde bulunan 
hükümet mensuplan hiç bir şey yapamadıklarından başka, kendileri de 
hakaret ve öldürülme tehlikesi önünde bulunmakta idiler. U m um î arzu üze

rine, Am asya Sancağı Beyi olan Şehsuvar, Canik Sancağının yardımına memur 
olunarak, ansızın suhte toplantısını bastı ve perişan etti. İstanbula bu hususta 
verdiği bilgiye göre,medreselilerin sancak içinde yaptıkları cinayet ve işkenceler 
tüyler ürpertici idi. Bir çok insanlar, elleri ayakları kesilmek, sinirleri çıkarıl

m ak gibi akla gelmedik işkencelerden sonra öldürülmüş, bir çokları da dayak 
altında can vermişlerdi. Bütün halka salgın saldıkları, topraklı sipahilerin 
herbirini, iktidarlarma göre, altmıştan yüz altma kadar para ödemeye mahkûm  
ettikleri şikâyet olunmaktaydı. Bu dereceyi bulan suhte zulmü ehâlide o kadar bir 
korku doğurmuştur ki, reayadan bâzdan ve sipahiler Şehsuvar Beye şikâyet

lerini ancak gizlice yapabilmişlerdi. Bunların sözlerine göre, suhte başlan hep

o civar köylerinden idiler; akrabaları, âileleri, tarlaları, herşeyleri vardı, ve 
çift-çubuk sahibi “ raiyyet oğlu raiyyet”  idiler. Kışın evlerinde akraba ve dost
ları üe rahat oturan bu fesatçılar, bahar olur olmaz harekete geçip, suhte cemi

yetleri toplayarak, bütün yaz etrafı soyduktan sonra, gene kışın evlerine dönüp, 
topladıkları paralarla sefahat ediyorlardı. Kadılar, müderrisler, imamlar, 
hatipler ve ehaliden pek çokları, malları ve canları korkusundan, artık suhte 
lerle uyuşm ayı, onlara yardım etmeyi en çıkar yol bulmakta idiler. Onun için, 
şuhtelerin şerleri tamamen ortadan kaldırılmak istense bile, hiç kimse onları 
ele vermiyeceği için, bunda başarı sağlanamıyacaktı. Şu durum karşısında 
şikâyetçi heyetin ve bey’in birlikte teklif ettikleri tek çare, suhteler ile bütün 
akraba ve ailelerinin, ya tamamen öldürülmeleri, yahut hepsinin Kıbrıs’a 
sürülmeleri idi '.

Canik isyanları hakkında verilen bu dikkate değer bilgi, aşağı yukarı 
her yerdeki suhte hareketlerinin şu sırada girmiş olduğu yeni safhayı açık 
olarak anlatmaktadır. İstanbul’a bu gibi arzları yazanların hep suhtelere 
karşı olan hükümet adamları, şikâyet edenler de şuhtelerin hakaretine uğra

mış kimseler oldukları göz önünde tutulm ak şartiyle durum düşünülürse, 
Anadolu’da olup geçen bu olaylara daha iyi nüfuz edilmiş olur. Bir sancakta
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sayıları onbinleri aşan ehalinin küçük bir suhte grubuna sâdece can korku

sundan dolayı tâbi olmıyacakları açık bir hakikattir.

İstanbul’dan, Canik ileri gelenlerinin isteklerine verilen cevap, iyi bir teftiş 
ile,suçu sâbit olanların Kıbrıs’a sürülmelerinin kabul olunmasından ibaret kaldı. 
Am asya Beyi, böylece, Canik’te suhte isyanları ile uğraşırken, bu sefer, kendi 
sancağının suhteleri, onun yokluğundan faydalanarak, hareketlerini arttır

mışlardı.
Am asya ayaklanmaları hakkında verilen haberler, Canikte olanlara ben

zer bir durumun bu çevrede de var olduğunu anlatıyordu. Am asya Beyi, 
bu sancakta olup bitenleri anlatan mektubunda, silah kullanmak yasak olduğu 
halde, ehalinin çok sayıda silâh taşıdıklarını, suhtelerin toplandıkları yerlere 
kadar yiyecek ve silah götürmekte olduklarını, bir kişi, bu uğurda suç üstü 
tutulup, itiraf ettiği halde, kadı’nın duruşmada onu beraat ettirdiğini, hulâsa, 
halkın tam am en medreselilerle birleşmiş olduğunu yazm akta idi. Kale dizdar

ları da, emirlerindeki hisar erlerim beyin emrine vermeleri lâzım iken, itaat 
etmemişlerdi. Sözü geçen yazıda,bu sefer de suhtelere silah verenlerin “ siyaseti”  
isteniyordu. Buna verilen cevapta, medreselerde bulunan suhtelerin kefile ve

rilmeleri yolundaki emirden başka bir şey yoktu.

Aynı sene, Bursa, Bolu, Çankırı, Ankara, Sultanönü, Karahisar ve 
Kocaeli safncaklannda, suhte bölükleri yer yer harekette idiler; halk hep kendi
lerini destekliyordu. Aydın, Saruhan, H am it, Menteşe taraflarında Kara Sadık 
adlı bir suhte başbuğu, isyanın başında idi

Anadolu Beylerbeyisinin kendi vilâyetinin suhteleri hakkında yolladığı 
arz, hükümete hepsinden fazla etki yaptı. Beylerbeyi, her tarafta suhtelerin 
kılıç ve kürde taktıklarını, ok ve yay kulandıklarını, fesat çıkarmak üzere 
olduklarını söylemekte idi. Diğer iki vilayette de, bütün medreselilerin her 
türlü “ harp âleti”  tedarik ettikleri, hattâ, Am asya tarafında, sipahilerden 
süslü at takımlarım parasız aldıkları şikâyet olunuyordu Bu durum karşı
sında, her üç beylerbeyliğine yollanan fermanda, suhtelerin silahlarının top

lanması ve cemiyetlerinin dağıtılması,eğer karşı duranlar olursa,“ siyaset”  olun
maları için sıkı talimât verildi Kastam onu ve Sinop yöresi suhte olayları bu 
sırada yeniden önem kazanmıya ve hükümeti düşündürmiye başlamıştı; Ardıç- 
oğlu adında bir suhte çok şöhret kazanmış olduğundan dolayı, hemen hemen 
bütün âsî bölülder onun emrinde idi. Zaten eskiden beri bu bölgedeki ayaklan
maların ne kadar tehlikeli olduğu bilindiğinden, İstanbul’ dan ayrıca bir çavuş 
hemen sancak beyine yardımcı olarak yollandı. Eldeki bütün kuvvetler hare
kete geçirilerek, o yöre, Kızılırmağa kadar iyice taranacaktı. Halbuki, suhte-
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lerin bir emir altında toplanmış olmaları ve hükümet kuvvetlerinden daha 
kalabaLk bulunmaları, ayrıca, halktan çoğunun onlardan yardımı esirgememe
leri, taramanın neticesiz kalmasına sebep oldu. Bu sıralarda çok işlek olduğu 
anlaşılan Anadolu-Kefe ticâret yolunun âsîler yüzünden işlemez halde olduğu 
tüccarlar tarafından İstanbul’a şikâyet ediliyordu. Boyabat bütününce suhtelerin 
baskısı altında idi. Bu sırada ticaret için Sinob’a çıkmış bulunan Leh tüccarları, 
Am asya yönüne hareket ettikleri sırada, aynı âsî suhteler tarafından yolda 
basılarak hepsi de öldürülmüş, onbin altın okadar gümüş ve öteki eşyaları zap- 
tolunmuş bulunmakta idi. Hüküm et sıkı kovuşturma ile, cinayeti işliyen Hızır 
adındaki suhteyi yakalattı ve İstanbul’a getirtti. Sanığın Lehli tüccarları nasıl 
öldürdüklerine ait anlattıkları çok ilgi çekici ve bütün suhte isyanlarının, bu 
kadar gayretlere rağmen, neden bastırılmadıklarının sebebini izah eder mahi

yette idi. Hızırın itirafına göre, suhteler cinayeti işlemişler, fakat’bütün para

ları ve malları Alaybeysi Ahm ed, hocaları Sarı Osman, Hisar Kethüdası R am a

zan, Gümrük Emininin kardeşi, ve öteki ehl-i örf, yâni hükümetin kendi resmî 
adamları aralarında paylaşmışlardı. Şu halde, suhtelere bu soygunu yaptırtan- 
gene memurlardı. H attâ, Kethüda Ramazan, suhtelere rehberlik ederek, tüccar

ların arkasından götürmüş idi. H üküm et, suhteler dışında ilgili olanlara ancak 
yağma olunan serveti ödetti; bazılarını da Kıbrıs’a sürdü. Bu işte cezayı gene 
elcgeçeıı suhteler çekti

1577 yılında, Kastamonu sahtelerinin başbuğu olan Ardıçoğlu ve yardımcısı 
Gökosman’ın isyan faaliyetleri şiddetini muhafaza ettiğinden, Kastamonu Beyi

nin aczi karşısında, Am asya Beyi bunların yakalanmalarına memur oldu. Ana
dolu Vilâyetinin bir çok yerlerinde, hele Menteşe’de, medreselilerin birbirleri üe 
haberleştikleri ve yakında umumî toplantılara hazırlandıkları görülmekte idi. 
Biga ve Karasi’de yolların işlemez olduğu İstanbul’a yazılıyordu. Çorum suhte- 
leri de tulga, kolçak ve silâh ile dolaşmakta ve ili ele almış bulunmakta idiler 
Yeşilırmak yöresindeki ayaklanmalar hızlarından bir şey kaybetmemişlerdir. 
Karam am n Lârende kasabasında da suhte toplantıları hazırlanmaktaydı 
Şu halde. Devlet, İran ile çok uzun sürecek olan bir harbe girmek üzere iken, 
Anadolu tehlikeli bir karışıklığın eşiğinden girmek üzere bulunuyordu. Çünkü, 
misallerini gördüğümüz gibi, hükümet mensupları ile halk, suhte isyanları 
vesiylesiyle, birbirlerine karşı olan düşmanhklarmı açığa vurmuşlardı.

Şu sırada, anlaşılan, kendisini İran’a karşı harb açmak zorunda gören 
H üküm et, medreseli ayaklanmalarını bastırmada sancaklardaki askerî kuvvet
lerin esaslı bir iş görmediklerini takdir ederek, bu hususta yepyeni bir tedbire 
başvurdu ki, bu da, İstanbul medreselerinde okumakta olan Anadolulu sahte

lerden, memleketlerindeki ayaklanmaları bastırmakta faydalanmak yolu idi. 
Çünkü, Başşehirde bulunan bu medreseliler, orta tahsillerini Anadolu medrese-
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lerinde yapmış bulunduklaıından, isyan hâlinde olan suhteler bunların ya arka
daşları veya hemşerileri idiler; kattâ, aralarında, isyan yönünden münasebet
lerin olduğu, karışıklık bölgelerinden bâzan gizUce suhte heyetlerinin, gelip, 
bunlarla temas ettiklerini gösteren emareler vardı. Şu halde, dânişmentlik 
ahvalini İslah eden hükümet, bundan memnun olduklarım sandığı İstanbul 
medreselilerinden, ayaklanmaların bastırılmasında hizmet umdu. Meselâ,
1577 yazında, Şarkikarahisarda çok şiddetli bir umumî hareket olduğu sırada, 
İstanbul’ da okumakta olan Şarkîkarahisarh suhtelerin ileri gelenlerinden beş 
altı kişi, âsîleri dağıtacaklarını yükümlenerek, memleketlerine hareket ettiler. 
Sancak beyi de kendilerine yardım edecekti. Fakat, İstanbul suhtelerinden dahi 
şüphe edilmekte olduğundan, bunlar yola çıkarken, hem Hüküm ete bağlıhk- 
larını ispat için kefiller verdiler, hem de, Şarkıkarahisar Sancak Beyine bir 
emirle,asî arkadaşlarına nasihata varan İstanbul suhtelerinin, orada da güveni

lir kefiller vermeleri, ancak ondan sonra isyancılarla konuşmalarına izin ve

rilmesi için sıkı tenbihte bulunuldu..

Am asyah bir suhte de, Çatalca’dan bir şahsın genç çocuğunu, kandırarak 
memleketine kaçırdığında, arkasından, Kapukulu, yahut çavuş değil, gene o 
suhtenin İstanbul medreselerindeki hemşehrilerinden bir kaç kişi yollandı; 
bunlar dahi, ayrıhrken sadâkat kefilleri vermek zorunda kaldılar. İstanbul 
Kadısı,Artadolu kadılarına yazdığı bir mektubu ellerine verdi ki, bunda, kaçak 
suhtenin, bu yollanan suhteler tarafından ele geçirilmesi için kendilerine yardım  
olunması tavsiye ediliyordu ı.

Anadolu’daki suhte isyanlarının İstanbul suhteleri eliyle bastırılması kara

rının alınmasında ümerânın halka yapm akta oldukları zulümlerin önüne geçmek 
gibi bir maksadın da bulunduğu tabii idi. H attâ, ilerde, âsî suhtelere ümeranın 
karışmalarının yasak olduğunu görmekteyiz.

İran harpleri başladığından bu yana, suhte ayaklanmaları, daha çok ar
tarak, Anadolu karışıklığını çetin bir safhaya soktukları için, hükümet “ suhte 
ahvalinin ıslahı”  yolunda yeni yeni tedbirler almıştır ki, bunları sırası ile 
göreceğiz.

2 —  İran Harbi başlarken İçdüzensizlikten Duyulan U m um î Korku

MedreseUlerin Anadolu’da çıkardıkları karışıklığın önemi, İran seferleri 
açıldığı zaman daha iyi anlaşıldı. Vilâyetlerde, “ talebe-i ulûm ”  ile hükümet 
mensupları arasında geçmekte bulunan olaylar, İstanbulun sandığından daha 
büyük ve derin idi. D âva, hâkikatte herkesi ilgilendiriyordu. Onun için, asker 
İran seferine ilk defa davet olunur olunmaz, bütün sancaklar, hükümete baş 
vurarak, muhafaza kuvvetlerinin her zamankinden ziyade bırakılmasını, ve
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ayrıca, her köyden birer yiğitbaşı seçilerek emirlerindeki il erleri ile hükümete 
yardım etmelerini istediler. Halktan bir çoğunun da eskiden beri suhte taraf

lısı oldukları bilindiğinden, verilen emirde, “ alçak haUû”  timar sipahilerinden 
her sancakta kırkar ellişer muhafız bırakılması, köylere birer yiğitbaşı seçil
mesi, hiç kimsenin suhtelere yardım etmemesi için ehaliye sıkı tenbih yapılması, 
halktan sUâhların toplanıp, İstanbul’ a şevki ve fesat çıkarmak istiyenlerin 
toplanmalarına izin verilmemesi, vilâyet idare makamlarına bildirildi. Medrese
lilerin kalabahk “ cemiyetler”  hâlinde -toplanm ıya başladıkları Kütahya, 
Akşehir ve Alâiye (Alanya) taraflarında daha sıkı tedbirler abnacak ve her 
yerdekinden fazla muhafız bırakılacak idi. Fakat, hiç bir tedbir suhtelerin kala
balık derneşmelere girişmelerini önliyemedi. Esasında, bu karışıklıklar harb 
başlamadan önce de kâti olarak bastırılmış değildi. Hele kadıların “ ehl-i örf”  e 
karşı arka verdikleri medreseliler, zengin timar ve zeamet erbabının evlerine 
bile tecavüze başladılar. Paralarını soyduktan başka, kız ve erkek çocuklarını da 
ahp gidiyorlar, sonra, para ile, geri ana-babalarma satıyorlardı. Bir çok kimse
ler de, talebelikle alâkaları olmadığı halde, suhte imiş gibi dolaşmaya başlamış

lardı. Vilâyetlerin muhafazasına kalan ehl-i örf için olduğu kadar, îran Harb- 
lerine katılan kimseler için de güven kalmamıştı. Çünki, evleri sahteler tara

fından her zaman basılmak tehlikesinde idi.

3 —  Suhtelerin Durumunu Islah îçin  Nişan-ı Hümâyûn Yayınlanması, 
Merkeze Talebe Nakibleri Çağırılması ve Suhte Cürümlerinin Affı

Talebeyi sindirmede şiddet tedbirlerinin fayda vermediği, vilâyet idare

cileriyle suhteler arasındaki didişmenin çok kanlı bir safhaya girdiği anlaşı
lınca, hükümet medreselilerle anlaşmak çarelerini aradı. İstanbul’a başbca isyan 
merkezlerinden talebe naldbleri çağırarak suhtelerin isyandan vazgeçmeleri 
çarelerini bunlarla konuşmaya b aşladı'. Nakipler suhte isyanları hakkında 
şu ifadede bulundular: “ Taife-i mezbûrenin kendi hallerinde olup kimseye 
zarar ve ziyanları yok iken bazı eşkiya bu veçhile suhte namına gezüp fesat ve 
şenaat etmekle cümlesine sirayet edüp bu bahane ile nice talebe katlolunup ve 
suhte taifesini tutanlara dirlik vaad olmuştur deyu cürmü olmayup kendi 
hallerinde olanları sancak beyleri, subaşıları ve gayrılar tutup başlarım kesüp 
ve geru eşkiya ele girmeyüp mâbeynde mazlumlar telef olup ve akvam ve 
akrabalarına yataksuz deyu ehl-i örf yapuşup bu sebebten kendi halinde olan
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] Bu on iki uakibdeu on biri Anadolu ve Karaman vilâyetlerinin muhtelif sancakianndan 
olup, bir kişi ise Rumeli vilâyetinden olarak gösterilmiştir. Halbuki, Rumeli tarafında, Suhte 
isyanları yoktu. Buna mukabil Rum vilayetlerinden yani Sivas’ tan, hiç bir nakib gönderilmemiştir. 
Amasya ve Şarkı-Karahisar tarafları en şiddetli isyan merkezlerinden idi. Binaenaleyh Rumeli 
Vilâyeti Nakibi olarak gösterUenİD Rum  Vilâyeti Nakibi olması lâzımdır. Hattâ, 1582 ve 1584 deki 
Nişanlarda bu hatâ yoktur. Bak: Müh. Def.36, s. 143 (Birinci Nişan-ı Hümâyûn’un sureti)



suhte taifesi dahi terk-i vatan edüp tatsilden kalup ve müslümanlar ihtiyaten  
evlâdını mektebe vermezler olup bu halde inkıraz-ı ilme sebep olmuştur. 
Eğer eyu olanları kamâkân şuğullarında olup, cürmü olanlarının dahi şimdiye 
değin vâki olan cerayimleri affolunursa ve herbirimiz nasb olup, dânişmend 
olduğumuzda camme bahaları içun biner akçe verüüp ve nevbet-i nekahetle 
mülâzım olursak her birimiz hemşehrUerimizi gereği gibi zapt edüp birimizin 
hemşehrisi fesat ederse onbir hemşehri ittifak edüp Bilâ-d-ı Selâsede '  vâki 
olan imaretlere komayup ehl-i fesadı bulup ele vermeğe sâyederiz”

Hükümet, bu oniki nakib’in suhteler namına yaptıkları teklifleri kabul 
ederek, vilâyetlere talebe ile ilgili kararları tebliğ etti. Buna göre: 1 - “ Oniki 
nefer talebe olup herbir yılda bir kere vilâyetlerine varup devredüp, eşkiyamn 
fesat ve şenaatini men’edecekler” . Kaadir olamazlarsa, sancakbeyleri, kadılar 
ve ilerleri kendilerine yardım edecekler. 2 - Eğer nakiblerden birinin hemşeh

rilerinden fesat ve şenaat eden olursa, onbir nakib hemşehrileri ile birleşüp 
hemşehrileri isyan eden nakib’ den eşkiyaları istiyecekler ve Bilâd-ı Selâss’de 
olan imaretlere ol hemşehriden olanı koymıyacakler. 3-1579 Martma(muharrem  
987) kadar olan suhte cürümleri tamamen affolunacak. 4 - Bundan sonra ne 
suhtelere, ne de akrabalarına hükümet mensupları tarafından aslâ sıkıntı olun- 
mıyacaktır. 5 - Artık,bundan evvel suhteler hakkında verilen bütün “ hükm-i 
hümâyûnlar”  hükümsüzdür. 6 - Bunlara mukabil suhteler çalışacaklar ve 
arkadaşları arasında temayüz edecekler, istihkaklarına göre, kendilerine 
riayet olunacak. 7 - Talebelikten feragat ederek ziraatle uğraşacaklara 
dokunulmuyacak. 8 - Nakibler mezbur taifenin ahvalini islâhta liıuvaffak 
olurlarsa, ferman mucibince dânişmend olduklarında bin akçe verilecek ve 
“ nöbette nekahetle”  mülâzım alınacaklar; yerlerine talebe arasmdan üimle 
müm taz olanlar gene nakih seçilecekler ve onlar da devre çıkacaklar ve her 
nevbette bu m inval üzere nekahetle mülâzım olacaklar. 9 - ilk seçüen nakib

ler işe başlarken merasim ve ziyafet tertip olunacak. 10 - Bu nişan (yani 
nakiplerle hükümet arasmdaki mukavele) Bilâd-ı Selâse’deki mahkeme 
sieUlerine aynen kayıt olunacak 3.

Başhca bu maddelerden ibaret olan Nişan-ı H üm âyûn’un içindekilerin 
kalabahk yerlerde ve meydanlarda halka bildirilmesi istendi. Bu sûretle 
suhte isyanlarının ortadan kalkacağı umuluyordu.
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1 BiIâd-ı Selâse: Üsküdar, Eyüp ve Galata kazalarının üçlü unvanıdır. Anadolu’nun her 
tarafmdan buralarda talebeler vardı ve bunlar âsilerin dâvalarına yardım ediyorlardı.

2 A ym  müh. aym sahife (Bu metinle 1582 Nişanının metninde çok az fark vardır: bak, 
müh.48, s. 77

3 Nişân-ı Hümâyûnun sûretleri: Anadolu Beylerbeyliğine, İstanbul Kadısına, Bursa ve 
Edirne kadılarma yollandığı altında kayıtlıdır. Bütün diğer Anadolu vilâyet ve sancaklanmn 
ümera ve kadılarma ise bu hususta ayn Ahkâm-ı Şerife yazJacak ve Nişancı hümâyûnun mealini 
halka nida ettirmeleri için kendilerine bildirilecek idi.



4 —  Alınan Tedbirlerin İsyan Üzerindeki TepkUeri

Hükümetin bu şekilde, medrese talebesini İslah yolunda, merasim ve şölen

lerle yaptığı mukavele ve aldığı tedbirler hiç bir netice vermedi. Çünkü, Nişan-ı 
Hümâyûnun incelenmesinden de anlaşdaçağı üzere, Talebe-i Ulûmu isyana 
vardıran sebeplere çok az dokunulmuş, sadece on iki kişiden ibaret talebe nakib- 
lerinin memnun edilmeleri ile yetinilmişti. Halbuki,Anadolunun büyük medrese 
merkezlerinde bekleşen talebe kalabalıklarına bakınca,bu hiç bir kıymet ifâde 
etmemekte idi. Ancak, H üküm et medreseUlerle mukavele yapıp,onlarm bütün 
cürümlerini affetmek suretiyle, suhtelere cesaret ve gurur vermiş oldu. Kadılar 
da, bunu. Hükümetin talebeye karşı bir gevşemesi saydıklarından dolayı, 
suhteleri arkalamada daha da ileri gittiler. Bundan sonradır ki, âsîler, yer 
yer sert hareketler ile memurlara karşj cinayetlere gene başladılar. Bursa 
ve Balıkesir sancaklarında, ehl-i fesadı takibe yollanmış olan Mustafa 
Çavuş Gönen’de öldürüldüğü gibi, İzm it’te Duacılar köyünden Erzurum  
yönüne gitmekte olan bir çavuş ve yanındaki askerî müfreze erlerinin hepsi, 
köy ehalisi, yahut suhteler tarafından öldürüldüler. Anadolu’nun her tara

fında bu çeşit oluıitular gittikçe sıklaşıyordu. Vilâyet idarecileri için güven  
kalmamıştı. Hele Îstanbul-Erzurum askerî yolu çok emniyetsizdi. Bundan 
başka, köylerden ve kasabalardan da suhtelerin yaptıkları kötülükler hak

kında şikâyetler geliyordu.

A S IP K E S M E  S İY A S E T İN E  G E R İ D Ö N Ü L M E S İ :

İl erlerinden bölükler kurulması ve olaylara halkın da sürüklenmesi

Hüküm et, Nişan-ı H üm âyûn’un boşa gittiğini çabuk anladığından, 1579 m a

yısından itibaren yine siyasetine dönerek, Anadolu’daki bütün vilâyet,sancak  
ve kazalara, suhteler hakkında, “ demleri hederdir” , diye kovuşturma yazılan  
yoUadı. Çok şiddetli olan bu hükümde, suhteler’e yumuşak davranışlarından do
layı kaddara, eşkiya talebenin aman verilmeden kovalanmaları, ele girenlerin 
hemen idamı, bütün reâyanm silâhlarının alınması, her köyden seçilecek 
birer yiğitbaşımn,il erlerini toplayıp, muhafız sipahilere yardım etmeleri isteni

yordu. Bundan sonra da, “ mühim bir din ve devlet işi olan”  bu meselede gene 
ağır alan kadılar bulunursa, büyük ceza görecekleri de bildirilmekte idi.

Asilerin yola getirilmeleri için güdülen kararsız siyaset, halk katlarını da 
işe karıştırmakta idi. Ehl-i örf ile talebe arasmdaki çekişme kanlı safhalara 
doğru gittikçe, talebe akrabaları da işe karışıyor, hele, kadıların hep ehl-i örf 
aleyhtarı siyasetleri, olayları. Devlete karşı isyan olmaktan ziyade, “ zalim 
ehli-örfe” karşı kendilerini koruma renginde gösteriyordu. Memleketteki müthiş 
İktisadî darlık dolayısiyle, vergi toplanmasında olsun, ahş verişlerde veya 
diğer herhangi işlerde olsun, daima vilâyet idarecileriyle boğaz boğaza olan 
fakir halkın, bu durumda gene de dayanmalarına imkân yoktu. Onun için.
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bu sıralarda, çiftini çubuğunu bozanların çokluğu ölçüsünde, dağlarda ve 
bayırlarda, subtelerden ayrı, levend ve sekbanlar da çoğalmakta devam  
ediyordu. Bunlar, ya suLtelere uym akta,yahut, subte kdığına girerek, ayrıca, 
grup grup dolaşmakta idiler. Aynı zamanda, memurlara karşı toptan hareket 
eden kasabalar görülmeye başlamıştı. Köroğlu ayarındaki ilk celâli bölükbaşı- 
ları bu sıralarda ortaya çıkmakta idiler.. ‘ . Bütün bunlara rağmen, medrese
lilerin ahlâki düşüklükleri vc şunun bunun ırzına geçmeleı-i, halkın ehl-i örfe 
karşı kendilerini tam  tutm asını engelliyordu. H attâ, bir çok köylülerin suhteleri 
köylerine sokmamak için onlarla çarpıştıkları görülmekte idi

B —  E H L -İ  Ö R F  iL E  SU H T E  A R A S IN D A K İ D Ü Ş M A N L IĞ IN  
B Ü Y Ü M E S İ Y E  A N A D O L U D A K İ E T K İL E R İ

1 —  Talebenin E h l-i Örfe Sataşmalarındaki Artm a ve Vilâyet 
İdarecilerinin Karşı Hareketleri (1579 - 1583)

Sokullu Mehmed Paşa’nın ölümünden az önce, suhte isyanım anlaşma 
yoluyla ortadan kaldırmak için. Hükümetin her çareye baş vurduğunu gördük. 
Fakat, bunların hiçbirisi olumlu netice vermedi. Suhteler, ahnan her tedbire 
karşı âdeta daha sert bir tepki gösterdiler. Hakikaten, yum uşak siyaset 
cesaretlerini artırıyor, yüzlerce suhtenin öldürülmesi şekhndeki kanlı kovuş- 
cesaretlerini artırıyor, yüzlerce suhtenin öldürülmesi şeklindeki kanh kavuş
turmalar ise ancak intikam çekiyordu. Kısacası,her ne yapılsa,suhteler üzerinde 
hiç bir yapıcı etkisi görünmemekteydi. Sokullu’dan sonra, suhte isyanları 
birden bire arttı ve ehl-i örf ile daha kıyasıya bir çekişme başladı. Am asya, 
Kastam onu, Karahisansahip (Afyon), Kütâhya, Saruhan (İzmir çevresi), 
Alaiye ve K onya tarafları ayaklanmaların en kuvvetli olduğu alanlar idüer. 
Binlerce medreseli bir araya gelerek, ünlü birer başbuğ emrinde silahlı çeteler 
halinde dolaşıyorlar, Tasladıkları Hüküm et adamlarına aman vermiyorlardı. 
Kendilerini güvenlikte göremiyen, ve işlerini yapm ak üzere, köylere ve kasaba

lara çıktıklarında, sık sık saldırmaya uğrayan vilâyet idarecileri, gezmekten 
vazgeçmek, yahut asî bölüklere karşı kendilerini korumak için tedbir almak 
zorunda idiler. Çünki, Devletin İran harblerinden esirgeyerek muhafazaya  
bıraktığı küçük timarh sipahiler, ehl-i örfe yardımdan ve sııhtelere karşı çık-

9 4  c e l â l i  İSYAN LAR I

1 Köroğlu ve arkadaşlarım, İran harblerinin ilânı sıralarında Bolu ile Gerede arasında iki 
yüz kişilik bölüklerin başında çahşır görüyoruz. Gene buna yakın kuvvetlerle dalıa bir çok bölük- 
başıları. Batı Anadolu’ da Konya ve Ankara taraflarında faaliyette olup, bunların içlerinden bazı
ları Hükümetin subtelere karşı teşkil ettiği II Erlerinin Yiğitbaşıları idiler. İleride, Devletin m ü
saadesiyle seçilen bu türlü kimselerin nasıl âsi oldukları görülecektir.

2 Toroslarm ötesinde hiç bir suhte hareketi görülmediği gibi, buralarda levent ve sekban
lardan da az bahsolunmaktadır. Buna mukabil aşiretlerin birbirine tecavüzleri ve hususî has 
vergilerine karşı kıyaları görülmektedir. Bundan başka, bütün Anadolu Kızılbaşlan arasında kuv
vetli bir ŞİÎ propagandası vardı. Kızılbaş leventler celâlî olacak yerde “ Yukaru canibe”  yani Şah 
tarafına hizmet için İran’a kaçıyorlardı.



maktan çekiniyorlar, çoğu zaman da istemiyorlardı. Ehl-i örf ise, hiç bir bahane 
ile vazife görmekten kalamazdı. Çünki, bu durumdan devletten ziyade kendi 
çıkarları zarar görürdü.

Devletin resmî muhafız kuvvetlerinden yardım göremiyen ve reayayı da 
itaatta tutm ak zorunda olan vilâyet erkânı ile sefer zamanları için İstanbul’dan 
yollanan serdarlar, bu durumda yeni bir tedbire baş vurdular: Şurda burda 
soygun ve “ haramilik”  peşinde koşan levendleri sekban yazarak maiyyet 
kadrolarını şişirmeye başladılar. Bu suretle, hem kendi öz güvenlerini sağlamak

ta, hemde yeni çoğalmıya başlıyan celâli bölüklerinin insan kaynaklarını 
bölüşmüş bulunmakta idiler. Hakikaten bu hal gerek suhtelere, gerek eşkıya 
Icvend ve sekban bölüklerine etkiden geri kalmadı.

Fakat, reaya bakımından durum değişmemiş, aksine, celâliler zenginler
den geçindilderi halde, bu yeni kurulan “ devriye bölükleri” , köyün fakir hal

kı üzerine musallat olmuşlardı ki, bunun iç didişme için yeni bir devir olduğu

nu ilerde göreceğiz.

2 —  Talebenin Kefile Bağlanması - Yeni Toplantılar ve Hükümet 
Adamlarına Karşı Cinayetler

Ehl-i örf, kendi özlerini ve çıkarlarını koruma kaygusunda iken. Divan  
Hükümeti de suhte ayaklanmalarını durdurma çareleri arıyordu. Talebe ile 
anlaşma veya ele giren suhteleri asıp kesme siyaseti başarıya ulaşamamıştı. 
Bunun üzerine, medreselerde okuyan bütün talebelerin kefile bağlanmaları için 
vilâyetlere emirler yazıldı. Her suhte, tahsile devam edebilmek için, “ ehl-i na

mustan”  birini kefil göstermek zorunda bırakıldı.Fakat kimlerin*'ehl-i namus”  
tan olduğunu tayin etmekde bir mesele idi. Çünki, reayanın hepsi de suhtelere 
karşı değildi; bir çokları, açıktan veya gizü olarak,talebeyi arkalıyorlardı. Hele 
düzenin belli başlı koruyucusu olmaları lâzım gelen kadılar, ehl-i örfe karşı 
açıkça talebe-i ulûmu tutm akta idiler. Şu halde, fesatçı talebenin bile, rea
ya içinden istediği kefili bulması hiç de güç olmadı. Vilâyet ve sancak ayrım
larındaki özellik, hele her sancak idaresinin,diğerleri ile, iki ayı’i devletinkine 
benziyen garip münasebeti de suhte ve başka eşkiyaların işine az uygun değil
di. Meselâ, bir çok asî, “ serbest timar üzere”  idare edilen yerlerin “ zabitleri 
ve voyvodaları”  tarafından destek görüyordu'. Böyle yerlerin vilâyet 
içinde tamamen “ serbest”  sayılmaları, vilâyet idarecilerinin,eşkiya kovalar
ken bile, buralara girmelerini engellemekteydi. Bir sancaktaki asîler, sıkış-
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1 Ricale ait haslar ve İstanbul hizmet cıbabımn zeametleri, kendilerine “ Serbest timar 
üzere”  verildiğinden, vilâyet idarecileri buralara hiç bir hususta giremezlerdi. Bu gibi yerler 
“ Serbest tdare” ye sabib idiler. Onun için, buralarda eşkiyalar vilâyet idarecilerine karşı çoğu za
man himaye görmekte idiler.“ Serbest Yer” memurlanmn vUâyet idarecilerine karşı olanları iç 
karışıldıklarda önemli olup, bunun sebebleri incelenmelidir.



tıklarında, diğer bir sancağa geçerlerse, peşlerindeki âsâyiş memurları sınır
da takibi bırakmak zorunda kalıyorlardı. Ehl-i örf bu halden çok şikâyetçiydi. 
1580 yılında, Anadolu, Karaman ve Rum  vilâj^etlerinden bu konuda gelen 
arz yazılarında, Ankara Sancağı her üç vilâyetin arasında olduğundan, dört 
tarafın suhteleri bu sancağa sığınarak himaye gördüklerine dair verilen haber

ler üzerine, buralara yazdan cevapta, bu sancak idarecilerine lüzumlu uyar
manın yapıldığı bildirilmişti ‘. Meseleye ne yanından bakılsa, işin çözül
mesinde büyük bir zorluk göze çarpıyordu. Hüküm etin izni olmadan ehl-i 
örf’ün kendi hesaplarına sekban bölükleri kurmakta bulunmaları da dev
letin içdüzeni için yeni gaile yaratm ak üzere idi.

Ümerâ’nın devriye bölükleri beslemiye başlamaları, suhteleri daha büyük 
toplantılar j^apmaya şevketmiş gibi görünüyor. 1581 de, Anadolu’nun bir 
çok yerlerinden İstanbul’a gelen haberler, her tarafta suhtelerin birbirleriyle 
daha kıştan mektuplaştıklarını, bahara“ azîm cemiyetleri” olacağını anlatmakta 
idi. Şu halde, bu yılın yazı da talebe gruplarının hareketleriyle geçti. Asîler, 
“ cer”  adı ile paralar topluyorlar, zengin “ dirlik erbabı” m n çocuklarını tuta
rak, ana-babalarından para almadan bırakmıyorlardı. Çankırı’da, dört tanınmış 
başbuğ idaresindeki suhteler, İstanbul - Erzurum askerî yolunu kestiklerinden, 
üzerlerine kuvvet yollanarak, başları yakalanıp, İstanbula yollandılar. Fakat, 
hükümet bu suhte başbuğlarının cezasını Başşehirde vermekten çekinmiş olma
lı ki, yoldan geri çevirterek, idamın Anadolu Beylerbeyisi tarafından yapılma

sını emretti.

Karesi suhteleri de. Sancak Beyi eşkiya takibindeyken, Bigadiç’teki 
evini bastılar. Aydın Yöresinde binlerce medreseli Yorgun adındaki başbuğun 
idaresinde harekete geçtiler. Her taraftan gelen şikâyet yazıları, ekiplerin basd- 
dığım, adamların öldürüldüğünü anlatıyordu; ölenlerin çoğu hükümet adamıydı.

Am asya çevresinde kadıların medreselilere daha çok destek olmaları ve 
■kapukularıyla, halk arasında da şiddetli bir çekişmenin geçmekte bulunması yü 
zünden durum dahada karışık görünüyordu. İskilip ve Turhal kadıları ile Am as

ya Beyi, talebenin bâzı kadılarea himaye edildiğini, suhtelerin yazın harekete 
geçtiklerini söylemelerine karşı, K avak ve H avza Kadıları da, İstanbul’a 
başvurarak, suhte cürümleri affolunmak ve kendilerine “ vazife”  verilmek 
şartiyle, asîlerin silahlarını terk edeceklerine söz verdiklerini bildirdiler. 
Fakat, verilen cevapta “ rençberlik”  ve başka işlerle uğraştıkları taktirde 
affolunucakları yazıldı; vazife isteklerine karşı hiç bir şey söylenmedi

Halbuki, suhteler her fırsatta anlatmışlardı ki, ayaklanmanın baş sebebi, 
kendilerine görev verUmemesiydi. Hakikaten, uzun yıllar medreselerde tahsil 
görerek, ancak“ ilmiye” mesleğinde çahşmak üzere yetişen ve kol işi kudretlerini 
kaybetmiş olan insanlara “ rençberliğe” dönmelerini tavsiye etmek boşuna idi.
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Hüküm et, Anadolu’nun her tarafından suhteler hakkında yağan şikâ

yetleri doğru değerlendiremeyip, gürültüye aldanarak, bütün reayanın suhte 
zülmünden feryat ettilderi sanısına kapılıyorlardı. Bu yüzdendir ki, oturuşmuş 
hastalığa bir son vermek amacıyle, halkında toplanarak,Hükümet kuvvetlerine 
yardım etmesi için sık sık irade çıkıyordu. Fakat, bu gibi tedbirler suhte taraf- 
lılarıyle ehl-i örf taraflıları arasındaki düşmanlığı körüklemekten başka bir 

iş görmemekteydi.
Askerlerin İran harplerinde bulundukları 1581 ve 1582 yıllarında, isyancı 

talebe her tarafta hâkim bulunuyordu. Özellikle 1582 de, suhte hareketi son 
haddini bulmuştu. Bursa, Balıkesir ve bütün Batı Anadolu, .sanki medreseli 
bölüklerin elindeydi. Hele Afyonkarahisar bunların siyasî merkezleri hâlinde 
bulunuyordu. Bu yöreye bekçi bırakılmış olan Bursa Sancakbeyi, ayaklan

malara karşı hiçbir şeyyapam adı; Çünki, içdüzeni korumak için devletin 
seferden alıkoyduğu timarlı sipahiler suhtelere karşı kendisine yardım  
etmekten kaçındılar. Diğer vilâyet idarecileri de kendi bölgelerinde aynı 
hâlden şikâyet ediyorlardı.

Çorum Saneağı’nın İskilip Kasabası, güpegündüz âsîler tarafından basıldı. 
Suhteler, bir zaimin malını yağma ile, kendisini öldürdüler. Kasaba halkından 
da, içlerine sancakbeyini sokmamaları için“ şart” üzerine söz aldılar. Bir rivayete 
göre, ehali sözünde durmavıp, sancakbeyine yardıma karar verdiğinden, suhte

ler kaçmaya mecbur oldular. Buna rağmen, İskilipliler “ ehl-i örf taifesine”  
gene yaranamadılar. Yeniçeriler ile serdarları, ehlinin,kendilerini korumak için 
sağladıkları silâhlarını toplamak bahanesiyle kasabalılara hayli sıkıntı ettiler. 
Eskişehir suhteleri de, Mihalıççık Kadısını öldürdükten başka, Beypazarında 
bakaya vergi toplamakta olan çavuş’un odasını basıp, paralan aldılar; vergi 
borçlarını veremediklerinden dolayı zincire vurulmuş olan köylüler de, çavuştan 
alınıp, serbest bırakıldılar. Çavuş bu olayı kadıya haber verdiği halde, o, ya 
korkusundan veya kasten suçlulara bir şey yapmadığı gibi, durumu İstanbul'a  
ve Eskişehir’e yazm ayı bile kabul etmedi. İzmirde ise, “ ehl-i fesadı”  takibe 
memur olan “ serdar” , Urla’da, çarşı içinde, suhteler tarafından herkesin 
gözü önünde öldürüldü; gene mahbuslar da serbest bırakıldı, halk da med

reselileri tuttu.
Böylece, Anadolu’nun dörtbir tarafında, isyancılar hükümet adamlarına 

karşı, insafsız bir döğüş açmış bulunmakta idiler. Öldürmeler, soygunlar, 
hapisleri boşlamalar devam ediyordu; memleketin hiç bir tarafında güven

lik kalmamıştı ‘ .

3 —  Um um î Suhte Teftişi Ve Halktan Silâh Toplanmasının Geniş

Tepkileri

. Suhtelerin, işsizlik, geçim zorluğu ve ahlak bozulması gibi sebeplerle 
giriştikleri ayaklanma hareketi, başlangıcında hiç de önemli bir içkavga

19 Müh. Def. 47, S.93,94,110
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görünüşünde değildi. İlk medreseli gezginci gruplarının maksatları, belki, 
köylere çıkarak, biraz erzak ve para dilenmekten ibaretti. Fakat, şehirlerde, 
kapu kulları ile talebe arasında zaman zaman çarpışmalar çıkması ve -düşük 
ahlâklı medreselilerin şurda burda tiksindirici uygunsuzluklar yapmaları, işi 
büyüte büyüte, sonunda Anadolu’nun büyük kısmım içine alan bir içdüzen- 
sizhk meydana getirdi. Memleketteki para darlığı, köylüleri, ehl-i örf ile, ve bil

hassa faizcilik, esnaflık ve ortakçılık yoluyla köy hayatında önemh yer tutmuş 
olan kapukullarıyle geçimsizhğe sevk etmişti. Şu halde, suhteler Hüküm ete ve 
dolayısıyle vilâyet idarecilerine karşı kavga çıkardıklarında, kendilerini tutacak  
daha bir çok başka gruplar (levendler) vardı. Diğer taraftan, bir kısım halk da 
medreselilerin aşırı hareketlerine, hattâ kapukulları gibi bunların da, ahalinin 
malına, parasına, çift ve çubuğuna karışmaya başlamalarından şikâyetçi idiler ı.

Anadolu’nun her tarafında durumun, az çok farklarla,böyle olması, suhte- 
lerle ehl-i örf arasındaki çatışmayı çabucak kızıştırarak büyük bir içkavgâ ha
line getirmekte idi. Fakat, vilâyet idarecilerince m aiyyet bölükleri beslenmesi, 
bütün köylü sınıfının ehl-i örfe karşı dönmesinde belli başlı bir sebep teşkil et

mişti. İran harpleri dolayısiyle büyük masraflara giren beyler ve hükümet, 
vergi toplama işinde cebir kullanmak zorunda kaldıklarından başka, çavuş, su
başı, sancakbeyi, yeniçeri, yüksek timar ve zeamet erbabı ve başka kimseler de 
vazifelerini şahsî çıkarlarına alet ettiler. Bu yüzden de halka pek çok zulüm  
olmakta idi. Reaya ile ehl-i örf arasına bu gibi hallerin soktuğu geçimsizlikten 
faydalanan suhtelerin, nasıl birçok kimseleri kendi taraflarına çevirdiklerini, 
ehl-i örfün zincire vurduğu kimseleri serbeste çıkararak bir kurtarıcı gibi hareket 
ettiklerinin çok görüldüğünü yukarıda yazmıştık. Fakat, halk üzerinde bunların 
hepsinden çok etkisi olan şey, suhteler hakkında uygulanan işkence ve baskı idi. 
Hususiyle suhte akrabaları lüzumundan fazla hakarete uğruyorlardı. Bu sıra

larda, İstanbul’dan, reaya ve suhtelerin silahlarını toplamak üzere, her tarafa 
yollanan emirler büyük bir gürültü koparmış, bâzı yerlerde, silah toplamıya  
memur olanların işlerini timarh sipahiler de zorlaştırmışlar, ehahnin silahlarını 
gizlemelerine yardım etmişlerdi. H attâ, birçokları sipahi hizmetkarı imiş gibi 
hareket ederek, teftişten kurtuldular. Artık, halk arasında, ehl-i örfe karşı 
görünür derecede birleşme arzusu belirmekte idi.

Eskideiıberi ehl-i örf ile nüfuz rekabeti süregelmiş olan kadılar, elbet 
böyle fırsatları kaçırmıyorlar, ellerinden geldiği kadar kavgaları kabartmıya 
bakıyorlardı.

9 8  CELÂLÎ İSYAN LARI
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Artık, 1582 de, manzara değişmiş gibi görünmekte idi. Evvelcs, her taraf
tan suhte zülmü ve cinayetleri hakkında kalabahk şikâyetler gelip dururken, 
şimdi, baş şikâyet konusu ehl-i örfün, suhte teftişi, yahut başka bahanelerle 
reayaya ettiği zülümler olmuştu. Hattâ, Uşak taraflarından onbeş kişilik 
bir heyet, İstanbul’a gelerek, Anadolu Beylerbeyi Kaymakamının, suhte tef
tişini bahane ederek, vilâyette yaptırdığı zulümleri ve ehaliyi soymakta oldu
ğunu haber verdi '.

4 —  1579 NİŞAN-I HÜMÂYÜNUN’UN YENİDEN YAYINLANMASI:

Umumi Af, Talebe İşinin Nakiplere Bağlanması, SuLtelerin 
Asker Olabilmesi

Böyleee, halkın, yavaş yavaş, medreseliler tarafına kaydığını gören hükü
met, sözde talebe nakiplerinin müracaatı üzerine, 23 ağustos 1582 de, suhtelerin 
ıslâhı yolunda evvelce bunlarla j^aptığı mukaveleyi az değişikliklerle yeniledi. 
Bununla beraber, eklenen maddeler suhteler lehine kaydedilecek bir başarı idi. 
Anlaşıldığına göre, hükümet suhte isyanlarının sebeplerini az çok kavramıştı.

Şimdi, bu 1582 nişan-ı hümâyûnunun sulitelere neler verdiğini görelim: 
a) Evvelce olduğu gibi, gene mukavele tarihine kadar olan suhte cürümleri 
affediliyor ve nakiplere mülâzımhk vaadolunuyordu. b) Ehl-i örf ve kadı
lar, bundan sonra, ne talebelere, ne de akrabalarına karışmıyacaldar, suhte 
yolsuzlukları nakipler tarafından hallolunacak, eğer bunlar muktedir olamaz
larsa, o zaman hükümetten yardım istiyecekler, kadıların ve ehl-i örfün karış
maları ancak bu şekilde olabilecekti, e) “ Ammâ şunlar ki, yarar olup, şuğuldan 
feragat etmiş olalar, ol makulelerden delâletlerine tevbe ve istiğfar edenlere 
arz veresiz ki, Âsitane-i Saadetime geturüp ibraz eylediklerinde, istihkaklarına 
göre riayet olunup, gönüllü gediğine ve sair münasip olan dirliğe ahkâm-ı 
şerife verile...”  ^

Bu nişanın, 1579 nişanından farkb tarafı, üçüncü maddesi idi. Bu suretle 
subtelere iş bulmak meselesi ilk defa düşünülmüş oluyordu.Fakat, dirlik vaadi
nin de talebe-i ulûmu memnun etmiyeceği açıktı. Çünki, biç kimse, senelerce 
medresede ömür çürüttükten sonra, cahil bir levendi bile hoşnut etmiyen gönül
lü dirliğine razı olamazdı. Böyle dirlikler artık ricalin kölelerine bile verilir 
olmuştu.

Nişan-ı hümâyûnun hükümleri dahi etkisiz kalarak, suhteler isyanlarına 
gene devam ettiler. Bunun üzerine, Anadolu’ya yeniden umumî bir emir yolla
nıp, kaza, nahiye ve köylere kadar ehaliye yeni tedbirler almaları için talimat
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verildi. Bu da, evvelce ahnmış olan tedbirlerin tekrarından ibaretti: 1-ehâli, 
kefil vermemiş olan silabh levend ve suhteleri semtlerine sokmıyacak, 
“ suhte cemiyeti” nin nerde olduğunu haber aldıklarında, hemen hükümete 
haber vereceklerdi. 2 - on kişiye bir yiğitbaşı seçilmek üzere serdarlar çıkarıl
ması lâzımdı. 3 - asî suhtelerin “ katli vacip”  olduğu emrolunuyordu

Halbuki, suhte isyanı okadar genel bir şeldi almıştı ki, “ reayadan bir 
çokları dahi”  , talebe kıyafeti ile dolaşarak, şekavet etmeye başlamışlardı.

Devamh süah toplanmasma ve pek çok suhte kesilmesine rağmen, isyan 
hep kabarmakta devam ediyordu  ̂ Teke Sancağı Beyinin mektubuna göre, 
oralarda levendât ile suhteler tamamen birleşmişlerdi. Kimi,akrabalıktan, ve 
kimi de,aynı köyden olduklarından dolayı sahtelere yardım ediyorlar, reaya da 
korkusundan şikâyet edemiyordu; kadılar dahi olayları “ sicil”  etmemekte 
idiler 3. Çankırı taraflarında da durum aynı idi. Rum Vilâyetinde, Sivas 
Valisi, 1582 Nişan-ı hümâyûnuna dayanarak, bütün suhteleri Demirkapu 
muhafazasına asker yazmış, hükümet te bundan memnun olarak böylelerine 
dirlik vaad etmişti Konya ile çevresinde ve Akşehir’de, ehaliden yardım 
gören talebeler, hükümet mensuplarına karşı saldırılarını günden güne arttı
rıyorlardı.

C — *1-584 NiŞAN -I HÜMAYÛNU VE MÜHİM N ETİCELERİ

1 —  Yeni Bir Nişan-ı Hümâyûn Neşri : Kemerbaşılar Seçilmesi

İran Harbleri uzadıkça, talebe-i ulûmun isyanı Hükümet üzerinde daha 
büyük etki yapmıya başlamıştı. Meseleyi çözmek için türlü çarelere baş vurulma
sının sebebi bundan ileri geliyordu. Vilâyetlerin muhafazasına bırakılmış olanla
rın ve ehâUden bir çoklarının sızlanmaları devam etmekteydi. Nihayet, Anadolu- 
nun bu karışık durumu, seferdeki Anadolu askerlerini gerideki ev ve barklarının 
güveni yönünden endişelendirmeye başlamıştı. Hele levendatın suhtelerle 
birlikte hareket etmekte olmaları, Anadolu’da gelişen iç kavgayı daha büyük ve 
tehlikeli kılıyordu. Bu takdirde, asîleri yola getirmek için seferi durdurmak 
icabederdi. Bütün bunlar düşünülmese bile, ehl-i örf ve talebe saflarında, iki 
taraf hâline gelmiş bulunan Anadolu ehaUsi arasında bu yüzden dökülen 
kanlar sanıldığından fazla idi. Eşkiya takibine memur olanlar, yüzlerce suhteyi 
yargısız öldürürlerken, asîler de karşılığını yapmaktan geri kalmıyorlardı.

İran harbinin uzamasiyle sıkışık bir duruma düşen hükümet, içerde bir 
düzen elde edebilmek için, suhteler hakkında son bir“ Nişan-ı Hümâyûn”  daha

1 0 0  CELALÎ le î.ıN L A R I
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çıkardı. Bu da gene evvelkiler gibi“ Talebenin ahvalini ıslalı” yolunda medrese
lilerin mümessilleriyle Hükümet arasında bir nevi mukaveleden ibaret idi. 
Bu mukavele hakkmda vilâyetlere yazılan hükümde kaydedildiğine göre, 
İstanbul medreselerindeki “ Suhte taifesi umumen Devlete müracat ederek, 
Memalik-i Mahrûsede suhte namına bazı eşkiya fesat ve şenaat etmeleriyle anla
rın mazarratı bize sirayet edüp kendi halinde şuğul üzere olanlarımıza siz dahi 
anlar ile müttefiksiz deyu ukubet murat olunmağın me’keller kapanıp inkiraz-ı 
ilme bâis olmuşlardır...^^ diye,şikâyet etmeleriyle, suhteleri yola getirmek için, 
mesele hükümetçe yeniden incelendi. Talebe akrabalarını vilâyet idarecilerinin 
zulüm ve hakaretlerinden kurtarmak amacıyle hareket ettikleri anlaşılan 
İstanbul medreselerindeki talebe ileri gelenleri, Anadolu’da, bütün cürüm ve 
cinayetlerin hakikî suhtelerce değil, suhte kılığındaki yalancı suhteler, yâni 
levendler tarafından yapıldığını iddia ediyorlardı. Hattâ, böylelerinin isimleri 
defter edilerek haklarından gelinmesi konusunda evvelce bir emir dahi çıkmış, 
fakat, Â Uâyet mensupları, bunu kötü niyetle kullanarak, suhtelere zulümden 
vazgeçmemişlerdi.

Suhtelerle, ehl-i örf arasmdaki geçimsizliği bu şekilde anladıldarı kay
dolunan İstanbul medreseleri, Anadolulu arkadaşlarının yola gelmeleri için 
ehl-i örfün, telebelerin hiçbir işine karışmamalarını, yâni, talebe uygunsuzluk 
yaparsa, bunun vilâyet idarecileri tarafından değil, talebe mümessilleri tara
fından ele alınmasını ileri sürdüler. Anadolu vilâyetlerinin hükümet yanında 
on bir hemşehri tarafından temsil olunan talebelerinin çıkaracakları fesat ve 
isyanlarını inceleyip, sonuca bağlamak için, İstanbuldaki kemerbaşılar ı 
harekete geçeceklerdi. Meselâ, Anadolu’ dan suhteler hakkında bir şikâyetçi 
gelse, önce İstanbul’da, medreselerde ve tetümmelerde kemerbaşı olan suhte
lerle buluşacak, cürmü işhyen kimsenin hakiki suhte olup olmadığı tesbit 
olunacak, eğer hakiki suhte ise, kemerbaşı bu kötülüğü eden suhte ile dâvacının 
arasını bulmaya çalışacak ve davayı halledecek idi. Suçlu nasihati dinlemediği 
takdirde, diğer suhteler itaatsizi kendi elleriyle teslim edeceklerdi.

İstanbuldaki suhte ileri gelenlerinin hükümetle yaptıkları bu mukaveleye 
razı olan,yâni, bunları mümessil tanıyan Anadoludaki medrese talebesi, bundan 
sonra rahat duracaklarına sözvermeleri şartijde, mukavele tarihine kadar olan 
cürümleri bağışlanacak, hapsedilmiş olanları da serbest bırakılacaktı. Memleket 
muhafazasına kalmış olan, beylerbeyi, sancakbeyi, zeamet ve timar erbabı, 
subaşı, çavuş ve başka kim olursa olsun, İstanbul’dan emir ve haberle mem
leketine gidecek olan suhtelere karışmıyacaklar, ancak kemerbaşılarm “ reyi 
hilâfına”  hareket edecek olan talebeleri yola getirmek üzere vazifeyle sancak
larına yollanan suhtelere yardım edeceklerdi. İşte, İstanbul suhtelerinin.
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1 Kemerbaşılar, her vilâyetin İstanbuldaki talebe temsilcileri olup, birinci ve ikinci nişan
larda adlan geçen talebe nakiplerinin yerlerini tutan kimseler oldukları anlaşılmaktadır.



Anadolu medrese talebesi namına hareket ederek Hükümetle üzerinde anlaş
tıkları başlıca noktalar bunlardı.

ik i taraf, müzakereden sonra, şu maddeleri kararlaştırdılar:

1 - Suhtelere ait, yâni onları ilgilendiren, bütün davaları doğrudan doğ
ruya İstanbul’daki kemerbaşılar halledeceklerdi.

2 - Hükümetle bu mukaveleyi yapan istanbuldald suhte ileri gelenlerinin 
sözlerinden çıkmıyan, yâni dolayısıyle bu mukaveleyi kendileri de kabul ve, 
bundan sonra rahat duracaklarına söz vermiş sayılan bütün suhtelerin 
cürümleri affolunacak, hapsedilmiş olanlar serbest bırakılacaklardı.

3 - Bundan sonra isyan ve fesada devanı edenleri, sulıteler kendi elleriyle 
tesHm edecekler ve bunların haklarından gelinecekti.

4 - “ Suhte taifesinden olup, islâh-ı fesat”  için Anadolu vilâyetlerine 
hüküm, mektup ve sair haber ile geri haber getiren suhtelere ve evvelce suhte 
iken, dânişment, imam, hatip ve müezzin olup, veya sılasında kalarak, kendi 
halinde olanlara, “ siz evvelce suhte idiniz’ diye, ne beyler, ne de muhafazaya 
kalan zeamet ve timar erbabından ve yiğitbaşılardan, il erleri ve köy kethüda
larından kimse tarafından asla sataşdmayacaktı.

5 - Bundan sonra da isyanda devam eden olursa, bunlara hiç kimse 
yardım etmiyecek, evlere aîınmıyacaklar, yiyecek ve başka şeyler verilmiyecekti.

Hükümetle, suhte temsilcileri arasında yapılan mukaveleyi büdiren 
bu hüküm bütün vilâyetlere (Anadolu vilâyetlerine) tebliğ olundu 
Başhca maddelerim kaydettiğimiz nişan-ı hümâyûn bize anlatıyor ki, “ talebe-i 
ulûm”  ile ehl-i örfün ilişiklerini kesmek hükümetçe en önemli tedbir sayılmış
tır. Çünkü, medreseliler, isyanın vilâyet idarecilerinin zülmünden ileri geldiğine 
hükümeti inandırmışlardı. Halbuki, yukarıdanberi kaydettiğimiz üzere, 
Anadolu medreselileri, gerek kadılar eliyle, gerek kendi ağızlarmdan, ve hep
sinden daha açık olarak, isyanlarındaki davranışlarıyle dertlerinin ve ihtiyaç
larının neden ibaret olduğunu yeteri kadar anlatmışlardı. Edirne ve İstanbul 
medreseleri devlet yapışım pekiştiren birer kurulu düzen olarak kabul olunduğu 
halde, Anadolu’daki binlerce öğretim müessesesi hakkında böyle bir kanaat 
yoktu. BUâd-ı Selâse^nin imaretleri ise, Anadolu’nun devlet idaresine katılması 
için, çoeuklannı okutmasına en küçük ölçüde bile cevap veremezdi. Talebe 
kadroları çok şişik olan büyük merkezler, imaretlerini işletmek yönünden de 
eskisi kadar zengin bulunmuyorlardı. Bu hale göre, uzun tahsil yıUannda 
ahlâkları, karakterleri ve hattâ fizik bünyeleri her hangi bir levende göre çok 
narinlemiş olan suhteler, o devrin bir çeşit işsizleri idiler. Durum bu olunca.
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1 Müh. Def. 53, s. II (1579 ve 1582 senelerinde yayınlanan nişanlardan daha uzun ve esaslı 
olan bu nişanın vilayetlere yollanan suretlerinde, her vilâyetin kemerbaşılan kayıth idi). Bak. 
Vesika: 8.



1587 Nişan-ı Hümâyûnu suhtelerin hiç bir temel ihtiyaçlarıiia cevap vermedi
ğinden, ter tarafta daha büyük ölçüde talsbe toplantıları görülmeye başladı.

2 —  M U K AVELELERİN  E TK iSİ:

Büyük Çaplı Ayaklanmalar -Asıpkesme Siyaseti- İl Erlerinin Yeni 
Bir Kuruludüzen Olması 

İkide bir ortaya çıkan nişan-ı hümâyûnların talebeye cesaret verdiği 
gerçekti. Çünki, her nişan-ı hümâyûn çıkarılmasından sonra isyamn arttığı, 
isyancıların ehl-i örf haltkında daha kanlı davrandıkları görülüyordu. Bu defa 
da öyle oldu; her vilâyetin suhteleri birbiriyle haberleşip toplanmaya başladı
lar. Saruhan’da sekizyüz, Germiyan'' da binikiyüz medreseli toplantılar yapa
rak, iki sancak suhtelerinin sözde adavetleri olduğunu iddia ettiler. Gerçekten 
ise, soygunculukla uğraşıyorlardı >. Eskişehir çevresinde, Beypazarı, Sivri
hisar, Mihaliç kasabaları bu yöre asîleri tarafından basılmıştı. Her taraftan 
medresehlerin tecavüzleri hakkında şikâyetler geliyordu. Hükümet, gene asî 
suhtelerin takibi ve teftişleri için vilâyetlere emirler verdi. Zaten böyle bir 
emir olsa da, olmasa da, vilâyet idarecileri, şahsî çıkarları iktizası, suhtelere el
lerinden gelen cezayı veriyorlardı. Şu halde, kendilerine böyle bir emir tebliğ 
olunur olunmaz, derhal devriye bölülderiyle harekete geçtiler. Artık, İstanbul 
ricali, Anadolu’ da olup geçenleri anlıyacak durumda değildi. Çünkü, haber
ler birbirini tutmuyordu. Kimi, ehl-i örfün zulmünden, kimi suhtelerin cinayet
lerinden feryat etmekte idi. Vilâyet memurlarından bile doğru fikir almak 
mümkün değildi. Kadıların bir çokları reayamn ehl-i örften çektikleri zulüm
leri sayıp dökerken, umumiyetle sancakbeyleride, suhtelerin tecavuzlarından 
bahsediyorlardı. Nihayet,Hükümet, oldukça eski bir yara olan suhte isyanları
nı kati bir neticeye bağlamak istiyerek, bütün Anadolu sancaklarının ilerlerine, 
dirlikler vaâdi mukabilinde, kendilerini suhtelere karşı muhafız sipahilerle 
yoldaşlığa davet etti. Ayrıca, suhte isyanlannm fazla olduğu yerlere başşehir
den “ serdarlar”  tayin etti.

Kadılara emirler yollanarak, il erlerinin düzenlenmesi, her on iki kişiye 
bir yiğitbaşı seçilmesi, bütün hanelerin birbirlerine kefü olmaları, ehalinin 
suhtelere yardımda bulunmaması için, herkese, “ şart-ı talâk üzere”  yemin 
ettirilmesi suhtelere karşı yardım edeceklere dirlik ve terakki verileceğinin 
her tarafta “ nidâ”  ettirilmesi gibi tedbirlerin alınması tenbih olundu.
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1 Müh. Def. 58, s. 253 (Bursa’ da kayıtlı olunduğu gibi, suhtelerin birbhleri ile çarpış- 
tıklan evvelce Mç geriilmüş olmamakla beraber, III. üncü Mehmet’in Manisa valisi olan, Lala
sının mektubundan anlaşıldığı üzere, Saruhan ve Germiyan suhteleri arasında böyle bir husumet 
vardı. Ayni hâdise hakkmda;Müh. Def.60, s. 70 de de hüküm vardır. Bu hükme göre dahi, adı 
geçen iki sancak suhtelerinin “ Meydanları olup Demirci civarında bir derbentte cem olduklarında 
Ulemâ ve Suleha varup”  aralarını bulmuşlar, Saruhan suhteleri dağılmışlar, fakat Germiyan 
suhteleri başlarma bir başbuğ seçerek Demirci ve Simav taraflarında bir çok cemaatları basmış
lar; evler soymuşlar ve reaya dağlara sığınmıştur.

2 Reayayı “ şartlandırmak”  veyahut “ şart-ı talâk”  üzere yemin ettirmek, erkeklerden



Hükîımet Iıer ne yaptı ise, suhtc isyanlarını önlij'cmcdi. Hattâ, asîlerin 
İstanbul ile olan gizli ilişiklerini bile kesmek mümkün olmuyordu. Eşkiyahaşı- 
ları, yahut yolladıkları adamları, “ tebdil-i sûret ile”  İstanbul’a gelip, işlerini 
yaptıktan sonra, gene Anadolu’ya dönüyorlardı

1584 den sonra, isyan, fcudxıdlarım genişleterek, halk tabakalarını da içine 
alan kanlı bir boğuşma halini aldı. Gerek ehaliden, gerek sipahilerden önemli 
bir kısmı hükûmeLLen lıoşnut olmadıklarından, ya medreselilere yardım edi
yorlar, yahut hükümet memurlarının işlerini güçleştiriyorlardı. Bütün Anadolu 
sancaklarmda,ehl-i örf suhteleri.suhteler de ehl-i örfü acımadan öldürmekteydi
ler. 17 Ocak 1587 (13 Muharrem 996) tarihli bir hükümden anlaşıldığına göre, 
Kastamonu ehâlisi adına sunulan bir arzuhalde kaydolunuyor ki, o taraflarda 
ikiyüz kişiye baş olan Kara Hacı adında bir suhte şefi,elh kişinin kimini öldür
müş, kiminin de uzvunu kesmişti Diğer Merkezlerde de böylece talebe 
bölükleri dolaşmaktaydı. 1587 senesine doğru, medreselilerin hareketleri bütün 
bütün kanh oldu. Batı Anadolu’da, Hamit ve Teke taraflarında kuvvetli suhte 
bölükleri ayakta idiler,Zengin timar ve zeamet erbabına daha çok tecavüz ediyor 
1ar, “ emred oğlanlarını”  kaldırıyorlardı. Bu sancaklardan şikâyet üstüne şikâyet 
gelmekteydi. Hamit Sancağında bulunan bütün kadılara yazılan bir hükmün 
ifadesine göre, “ Afşar Kadısı mektup gönderup, Hamit Sancağında bazı 
eşkiya ve suhte taifesi peyda olup, müslümanlara salgun salup, evlerini basup, 
gared edup ve nice kimesneleri katleyleyüp, reaj'adan gayrı tımar sahiplerinin 
emred oğlanlarını alup, yevmen fe yevmen fitne ve fesatları artup, hiç bir 
veçhile def’leri mümkün olmayup afşar kazasında., nam yüz evlü bir köyü 
basup, nehb-ü garet edüp, imamlarının oğlunu alup ve İsparta Kazasında 
Taşviran nam kariyeyi basup, erkek-kadın otuz iki nefer kimesneyi kati ve 
esbablanm garet edup ve sâbıka emr-i hümâyûn ile muhafazaya kalan A y  vaz( ?) 
nam sipahiyi beş nefer ademisi üe katledüp ve hâlâ kasaba-i mezbure civarında 
Hacı Davut ve Kariye-i Çat’tan Tezgeldioğlu nam kimseleri katledüp ve 
bilcümle fesat ve şenaatlerini tahrir kaabil olmayup, lâkin hu diyarın ehl-i 
vukufları cem’olup, meclis-i şer’e gelüp zeametten mâzul olan Neslioğlu 3 
darende-i hümâyûn Mehmed (zid-i kadrihu) yarar ve ehl-i vukuflardandır. 
Eğer mezbure zeamed şartı ile serdarhk emri verulüp, mezbur eşkiyayı her 
kande bulur ise kati ve akrabalarından muin olanların kimini küreğe ve kimini
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nikâhları üzerine söz almak demekti. lILM urad reayanın suhtelere yardım etmelerini önlemek 
için, sık sık şart-ı talâk ettirilmelerine müsaade etmişti. Reaya da sözlerini tutamıyacaklan 
içLa, bundan yakalannı sıyırmak üzere bekârları evli göstermek suretiyle, şart>ı talâka onları 
sürmek yolunu buldular. Şart-ı talâk, reayaca hükümetin yeni bir eziyeti sayıldığından, III. 
Mehmet ve I. Ahmed zamanlanııda bu hareketten çok sakınılmıştır. Müh. Def. 62, s. 210

1 Müh. Def. 62, s. 22
2 Müh. Def. 62, s. 169
3 Burda adı geçen Nesli Oğlu, İl Erlerine serdar seçilmesi sayesinde şöhret kazanarak, 

başına binlerce levent ve sekban Loplayup büyük bir celâli reisi olan ve Karayazıcı devrinde dc 
mühim rol oynayan meşhur Neslioğlu’dur.



Kıbrısa göttderup, her kariyeye yiğitbaşı dikilüp, İl eri şartlanup, haramzâde 
ve suhte haberini aldıklarında birbirlerine muavenet ve suhteyi tutup katletmek 
ferman olunur ise fukara ve zuafa asûdehâl olmak mukarrerdir deyu bildi
rilmişti”  1.

Suhte isyanlarını bastırmaya bir çare olarak, Afşar Kadısı tarafından 
ileri sürülen bu tedbirler, birçok yerlerin kadıları tarafından da teklif ediliyordu. 
Bunları gözde tutan hükümet, özellikle il erleri teşkilatının daha esaslı olarak 
meydana çıkması ve serdarlar tayini yolundaki istekleri kabul ederek, “ mazûl”  
veya vazifeli çavuşlardan, dirliği elinden alınmış kimselerden ve reayanın 
ünlülerinden bütün sancağın il erlerine serdar olabilecek durumda bulunanları 
halkın serdar seçmelerine izin verdi. Fakat, suhte cürümlerinden akrabalarının 
da sorumlu tutulmaları baklandaki teklifi reddetti. Takipte ele'gelmiyen eşki- 
yanın kefillerine baş vurulmasını kâfi gördü. Hırsız ve haramileri hiç kimsenin 
evine koymaması, himaye etmemesi, reayanın zülümden kurtarılması için 
lüzumlu her tedbirin alınması da bildirildi. Bu sırada Teke Sancağı suhtelerinin 
de, etrafı yakıp, yıkmakta oldukları, Haşan adında bir zaimin adamlarını 
Öldürüp, malını yağma ile evlerini ateşe verdikleri haberi geldi. Eskiden, 
ocak oğuUarından olan Mahmud adında birinin, kendi adamları ile suhtelere 
karşı çıktığı, çarpışmalarda elli kişinin öldürüldüğü, kendi tarafından da ölen
lerin olduğu bildiriliyordu. Sabık Teke Beyi ve Antalya Kadısı, mektuplar 
yolhyarak, reayadan bir çoklarının açıkça eşldya tarafını tuttuklarını söylemiş
lerdi. Teke ileri gelenleri de, adı geçen Mahmud’un il erlerine serdar olmasını 
istemekte idiler.

Suhtelerin, böyle, zengin dirlik sahiplerine tecavüz etmeyi huy edinmeleri, 
hurda da görüldüğü üzere, nihayet timar ve zeamet erbabından mal-mülk 
sahibi olanları ve halkın şöhretli kimselerini harekete getirmişti. Mâzûl Çavuşlar 
ve yüksek timardan atılmış kimseler dahi, hem servet sahibi oldukları, hem de 
dirliklerini Hükümetten geri almayı umdukları için, suhtelere karşı açılan 
mücadelenin başına geçiyorlardı. Şu halde, başta zengin hükümet mensupları 
olmak üzere, suhteler tarafından tecavüze uğrayan vilâyet ileri gelenleri, yer 
yer toplanarak, fiilen mücadelenin başına geçmiş olan çavuş ve başka kimse
lerin il erlerine serdar seçilmeleri için, hükümet merkezinden izin istemekte 
idiler. Daha ilk suhte isyanlarından beri, il erlerini yiğit başılar idaresinde 
asîlere karşı kullanmayı çok denemiş olan hükümet, her taraftan gelen teklif
leri kabul ederek, il erlerine serdarlar tajdn etti. Eski dirlik sahiplerinin ve 
mütegaUibe çavuşların, bu suretle il erlerine serdar seçilmeleri, Anadolu iç 
mücadelesinde yeni bir devir açtı.

Esasen suhteler de, X V I. Asrın ortalarından beri devam ettirdikleri isyan 
şekHni değiştirmişler, son senelerde icâbında leventlerle birleştikten başka.
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1 Müh. Def. 64, s. 156



kadılara da tecavüz eder olmuşlardı. Mahkemeleri bastıkları görülüyordu. 
Tabiî, bu, kendileri için hiç iyi oimıyan bir hal yarattı. Çünkü, kadılara ve 
mecliş-i şer’e husûmet bağlamak suretiyle, devlet mekanizması içinde en çok 
dayandıkları koruyucularını kaybettiler. Il erlerinin büyük bir teşkilât olarak 
meydana çıkmasına,yâni, serdarlar idaresinde esaslı bir kuvvet haline gelmesine 
kadıların önayak olmalarının sebebi burdan ileri geliyordu. Suhteler bu teş- 
Idlâttan büyük bir darbe yediler. 1584 den 1587 ye kadar geçen zaman içinde, 
bir taraftan Î1 erleri, düzenli, kuvvetli bölükler halinde meydana çıkarken, 
diğer taraftan, suhte isyanları yavaş yavaş önemini kaybediyordu. Bundan 
sonra, Anadolu iç kavgalarının aldığı durum şöyle hülasa edilebilir:

1 - Suhte bölükleri: Hükümetten hoşnut oimıyan talebe-i ulûmun 
birer başbuğ idaresinde, X V I. yüzyılın ortalarından itibaren mevcut oldukla
rını ve, 1578 den beri, Anadolu’nun askersiz kalması üzerine, memlekette bü
yük bir iç sıkıntı yarattıklarım ve bunun sonuçlarını yukarılarda izah ettik.

2 - Devriye Bölükleri: Vilâyetlerin güven ve korunması ile alakadar olan 
ve bu yüzden seferden kalan beylerin ve ümera kaymakamlarmm, kendi öz 
güvenliklerini sağlamak için, ve Hükümet Merkezinin müsaadesini almadan, 
levendlerden maiyyetlerinde devriye bölükleri teşkil ettiklerini de yerinde söy
lemiştik.

3 - Yiğitbaşılar ve İl erleri, serdarlai'i idaresinde, Hükümet tarafından 
suhtelere karşı teşkil olunan levend ve sekban, bölükleri: Celâli bölükleri 
diye de söyliyebileceğimiz bu kuvvetler, Köroğlu ve arkadaşlarından itibaren, 
ister Hükümetin izniyle olsun, ister zorla olsun, teşekkül etmiş bulunuyordu. 
Fakat, 1584 de, tl erlerine serdarlar seçilmesine resmen müsade olunmak 
suretiyle, zaten mevcut olan Celâli bölüklerine daha kuvvetli başbuğlarm 
geçmesini sağlamaktan başka bir şey yapılmadı. Reayanın bu üç unsur ara
sında nasıl bir yol tuttuğunu ilerde göreceğiz.

Hükümetin, 1584 den itibaren, suhteler hakkında aldığı tedbirler sayesinde, 
1587 den sonra, artık talebe bölüklerinin büyük bir tehlike olmaktan çıktık
larını ve iç kavgalardaki önemlerini kaybettiklerini görüyoruz. Bundan sonra, 
ÎI erlerinden kurulmuş olan bölüklerle ehl-i örf karşı karşıya gelmişlerdir.

Suhteler dâvâyı kaybettikten sonra, kadıların tuttuğu yeni yol, reaya üze
rindeki nüfuzlarından faydalanarak,ehl-i örfe karşı yeni bir mukavemet kurmak 
oldu. Bununla beraber. Celâli bölüklerinin baş düşmanı mahkemeler ve kadı
lar olması, bunların durumunu nazik bir hâle getirdi.

Î1 erlerinin,kendi başlarına, birer serdar idaresinde, levend ve sekban bölük
leri adı üe, resmen hükümet tarafından kurulmuş olduklarını gördüğümüz, bu 
1584 ve 1587 yılları arasındaki olaylar sırasında kaydı lâzım gelen önemli bir 
nokta, bu bölükler suhtelere karşı kuruldukları halde, onlarla esash bir müca
deleye girmekten ziyade, tersine olarak, bunların da, talebeler gibi, yüksek
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timar ve zeamet erbabının, ve fazla olarak, kadıların mallarına ve canlarına 
tasallut etmiş olmalarıdır.

4 —  Sulıte isyanlarının Gücünü Kaybetmesi

1587 - 1597

Anadolu askerleri İran seferinde bulunduğundan, hükümetin subte is
yanlarına karşı il erlerinden faydalanma yolunu tutması, ve hele, 1584 deki 
anlaşmasının olumsuz kalması üzerine, her sancağın ü erlerine çavuşlardan, 
bilhassa timar mâzûl ve zeamet erbabından serdarlar seçmeyi kabul ve hattâ 
vilâyetlere bu konuda emirler vermesi vilâyet muhafazasına kalan resmi 
hükümet kuvvetlerinin başındaki sancakbeyi, kaymakam, kethüda gibi vilâyet 
idarecilerinin karşısında daha kalabahk kuvvetlere sahip müstakil başbuğlar 
türemesine sebep olmuştur. İl erlerine serdar olmak için ellerindeki ferman 
gereğince, sancaklardaki bellibaşlı levend ve sekbanları, sözde suhtelere karşı 
silâhlandırdıklarından, hakikaten,talebeler levendlerin yardımlarından yoksun 
kaldılar; fakat, serdarlar, çoğu köylerden yetişme bu fakir insanların ihtiyaç
larını düşünmek zorunda bulunduldan için.suhtelerden daha çok soyguncu oldu 
1ar. Bunlar da, tıpkı suhteler gibi, paralı ve malı çok kimselere, özellikle yüksek 
dirlik sahiplerine sataşıyorlardı. Başta, İl erlerine büyük ümit bağlıyaıı 
bunun içinde düzeleceklerini uman, bu kuvvetleri kükıımetten kendileri 
istiyen reaya, zamanla aldandıklarını gördüler.

Artık kalabalık sekban ve levend bölükleri, yani celâli grupları, eşkiya- 
hkta rakip tanımadıklarından, suhtelerin hareketleri seyrekleşti.

İl erlerinin serdarlar idaresinde daha sağlam düzene girdikleri ilk yıllarda 
halkın,suhtelerden yüz çevirerek, bunlara döndüğünü gösteren emareler vardır. 
Her taraftan, il erlerine serdarlar seçilmesinin istenmesi ve bazı bölgelerde 
halkın suhtelere düşman olması, bunun bir delilidir Bununla beraber, 
Anadolu’nun dört tarafında, az da olsa, suhte isyanları görülmekte devam etti. 
Özellikle, Balıkesir, Uşak taraflarında, talebe-i ulûm, hâlâ köylülere dayanarak,
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1 Müh. Def. 53, s. 165 “ Sabıka Teke Alaybeğisi olup hâlâ mütekait olan Kulaksızoğlu 
Mehmed’e, “ İl erlerinden serdar olduğuna dair yazdan bu hüküm Anadolu’nun malum bütün 
isyan mıntıkalarına da yazılmış ve birer “ Î1 erleri serdarı”  tayin olunmuş idi. 1587 ye kadar bu 
usule devam olundu. Fakat, mütekait ve mazûller idaresindeki bu bölükler, her türlü itaatten 
çıktıkları, yâni suhtelerin yerlerine geçtikleri için, Iran seferinden Anadolu askerinin dönmesi 
üzerine, bu defa da bunlar hakkında “ umumî teftiş”  emri çıkmış, bunun üzerine pek çok sekban 
bölükleri dağıtılmıştık), bu halin tafsilâtım ilerde göreceğiz.

2 Müh. Def. 72, s. 567 (Anadolu Beylerbeğine ve Karahisar-ı Sahip beyine ve burda olan 
kadılara hüküm: Bunda suhtelerin şikâyetlerinden bahsolunmaktadır. Medrese talebesi bildirmiş
tir ki, köylerine harçlık için veya evlenmek üzere gitmek istediklerinde, ehali, şartlıyız diye 
yola çıkanJan katlediyorlarmış. Bu yüzden ne kadar masum suhte kam dökülmüş.) Ayni defterin 
392.inei sahifesindeki hükme göre de, Karahisar ehâlisi, İl erlerine başbuğlar seçilmesini ve 
eşkiyaya karşı bunların halka yardım etmeleruıi istemişler.



eşkiyalık ediyorlardı. Alâiye, Karaman, Ankara ve Amasya taraflarmda, gene 
talebe bölüklerinin dolaştıklarına dair haberler gelmekte idi. Fakat, yukarıda 
dediğimiz gibi, bunlar, il erlerince teşkil olunan kalabalık celâli bölüklerinin 
yarattığı gürültü ve yeni çeşit iççekişme içinde pek sönük kalmış bulunuyordu. 
Böyle olduğu içindir ki, artık, hükümet suhtelerle uğraşmaktan vazgeçmiş, 
adetâ onları kendi hallerine bırakmıştı. Şimdi, bütün mesele, celâli, sekban ve 
levend bölükleriyle, vilâyet idarecilerinin etrafında toplanan devriye bölük
lerinin ortaya koydukları yeni karışıkbkları halletmekten ibaretti . Sırasında 
göreceğimiz üzere, bunların durumu suhtelerinki ile ölçüşme kabul etmez dere
cede karışık ve tehlikeliydi. Ayrıca, bunun, suhtelerin isyanı gibi yarım yüzyıl 
değil, daha uzun süreceğini ve Anadolu’nun bütün İçtimaî ve İktisadî düzenini 
altüst edeceğini, ileride, celâli isyanlarını incelerken meydana koyacağız ’ .
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1 Suhte meselesi 1587 den itibaren ikinci plâna düşmüş olmakla beraber, 1597 ye kadar 
geçen zaman suresince artık suhte meselesinin bitmiş olduğunu söylemek istemiyoruz. Yalmz, 
Eğri Seferinden sonra Karayazıcıoğlunun isyanı ile başlıyan büyük Celâli isyanlarında, artık 
suhtelerin âsi değU, şehirlerin korunmasında balkın yardımcısı olduklaıım ve Hükümetçe sık sık 
eşkiyalara karşı silahlandırıldıklarım göreceğiz. Yâni suhte isyanları sırasında, bunlara karşı 
Hükümet nasıl Î1 erlerini kullanmış ise, İl erleri de celâlî bölükleri halinde bütün Anadolu’yu 
ihtilâl içinde bıraktıkları zaman, bu sefer de suhteleri onlara karşı kullanacaktır ki, bunlarm 
tafsilatım Karaazıcı devri isyanlannda göreceğiz.



üçüncü Kısım

REAYA İLE EHL-t ÖRF ARASINDA MÜCADELE ı

(Celâlî Bölüklerinin Doğuşu)

1575 - 1596

A -E H L -İ  ÖRFE K A R ŞI SAN CAKLARDA AYA K LAN M ALA R

1 — Anadolunun Ehl-i Örf ile Didişmesi

1575 den öncesine ait olayların birinci kısmının anlatılması sırasında, 
idarecilik huyu bozulmuş olan bir memur sınıfının türediği, örnekler ile göste
rilmişti. Toprak sipahilerinden “ alçak hallü" olanlar isyan halinde idiler. 
Yüksek dirlik erbabı ise, fazla mal - mülk ve arazi toplıyarak, derebeylik re
jimine doğru gidiyorlardı.

Halk ile bütün ilişikleri ancak asayişin sağlanması konusunda olan ümera 
ve adamları ile serbest arazi zabitleri de, cürüm ve cinayet resimlerini arttırmak 
için reayayı birbirleriyle tutuşturmayı, geçimsizlikleri teşvik etmeyi, birisinin 
arazisinde cürüm işliyen bir kimse, diğerinin smırından içeri kaçtığı zaman, 
parasını alarak, suçluyu korumayı âdet edinmiş bulunmakta idiler. Kadılar ve 
özellikle naibleri, “ resm-i kısmet yoluyle”  fıkarayı soydukları gibi, mahkeme
ler de dürüst bir adalet yolunda gidemiyorlar, mahkeme harçları ve başka 
şeylerle halkı paraca eziyorlardı. Bu ve buna benzer bir takım kötülükler yü
zünden, halkın gözünde hükümet idaresinin itibarı düşmeye başlamıştı.

Suhte ayaklanmalarının bir türlü yatışmayışında, ehl-i örfün soygunculu
ğunun da rolü olduğunu, Pâdişâh ve rical biliyorlardı. Kezâ, reayaiıın gittikçe 
itaatten çıkmaları, mahkemelerin basılmaya başlaması, çift bozanların artması, 
hep aynı şey ile izah olunmaktaydı. Onun için, Kanunî Süleyman, ölümünden 
bir yıl önce, Adaletnâme adı ile meşhur bir fermanı, Halep dahil, Van hariç 
olmak üzere, bütün Anadolu vilâyetlerine ve vilâyetlerdeki sancaklara dağıt
tırarak,Devlet memurları tarafından halka yapılan zulümleri anlatmak zorunda

1 Ehl-i ö r f. en yükseğinden en küçüğüne kadar idareci zümreye, yani memur sımfına ve
rilen isimdir: Mehmet Ârif, Türkiyat Mecmuası, Cüz 15, sene 1338, Tefrika; Kanunname-i 
Âlî Osman, s. 14, Not. I.



kalmıştır. 1565 tarihinde yayımlanan bu adı geçen fermanda halka zulüm 
yapmalda itham olunanlar, ümerâ adamları, naipler, sipahiler, voyvodalar, ve 
reayâdan “ kudrelû”  olanlardan ibaretti. Görülüyor ki, bunda, kadılara ve 
ümerâya bir kabahat yüklenilmemişti.

Küçük ehl-i örf diyebileceğimiz kimselere ve halkm ileri gelenlerine ild suç 
yükleniyordu. Bunun birincisi, reayanın luzlarını, velilerinin rızası olmadan, 
kendi istediklerine vererek para kazanmak ve nikâhlı kadınları, zorlan boşata
rak başkalarına nikâhlamaktı. İkincisi daha da önemliydi; bütün dâvâlar 
satılmıya başlanmıştı. Bir takım zorbalar, yanlarında yalancı şahitlerle dola
şarak, kendileri ile hiç iUşiği olmıyan dâvâları takip suretiyle para kazanmayı 
iş edinmişlerdi, Bunun neticesi olarak, adaletsizlik artmış bulunuyordu; fukara 
haklarını koruyamaz olmuşdu.

Halbuki, 1565 de, gerek Anadolu’da ve gerek bütün imparatorluk içinde 
genel düzensizlik, hiç de bu kadar değildi. Macaristan’dan ve diğer hıristiyan, 
hattâ halkı Türk olmıyan öteki Müslüman memleketlerden, ümerâ ve 
ve adamları ile sipahilerin bid’at koyduklarına, yâni, kanunda olmıyan 
vergiler almakta olduklarına dair bir çok şikâyetler geliyordu. Ayni zamanda, 
reaya angariyeler ile yorulmakta idi ı. Bununla beraber, bu noktada Ana
dolu halkından gelen sızlanmalar fazla değildi. Diğer taraftan, faizcilik ile 
reayanın elinden mal ve mülklerinin çıkmaya başlaması gibi, İktisadî darlığın 
neticesi olan olaylar, hem Anadolu’da ve hem de tâbî memleketlerde alıp 
yürümüş bulunuyordu. Bunda da baş rolü, gene hükümet mensupları oynu
yordu.

Şu halde, Kanuni’nin bu fermanı, yaşanan bütün bozuklukları saymış ol
maktan uzaktı. O, yalnız Anadolu’da, Türk sosyal bünyesinde meydana çıkan 
iki hastahğı söz konusu ediyordu. Bundan dolayı, “ adaletname”  ancak Anadolu 
sancaklarına yollanmıştı. Bunun delâlet ettiği mânâ, idarecilik huyu bozulmuş 
olan ehl-i örfe karşı, tâbi memleketlerde bir tepki görülmediği halde, Anadolu’da 
şiddetli bir karşı koymanın görülmesi ve bu yüzden âsâyişin ayak ayak orta
dan kalkmış bulunmasıdır. Rumeli’nin Türk olan yörelerinde dahi aynı suretle 
karışıklıklar çıkmış olduğunu sırasında anlatmıştık. Fakat, o tarafta, Türk 
çevrelerinde dahi, fermanda geçen yolsuzlukların yapılmamış olduğunu, eldeki 
vesikalar gösterdiğine göre, biz bunun sebebini, Rumeli’deki Türklerin, daha 
çok, şehirlerde yaşamakta olduklarında arıyabiliriz.

Hülâsa, 1565 Adaletnamesinin bize gösterdiği hakikat, Anadolu’da, me
murların sebep oldukları İçtimaî düzensizliğin yaşamakta olduğu idi.

Kadılarla ümera bu meselenin haricinde kaldıkları için, suçlu sayılan 
küçük memurların yola getirilmeleri ve bir daha böyle bir karışıklığın ol
mamasının sağlanması işi kendilerine havâle olunuyordu. Buna rağmen, Kanu
nî öldükten sonra da düzen karışmakta devam etmiş, bu pâdişâhın, kötülüğün
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1 Müh, Der. 3, s. 250, 347, 410



dışında kalmalarını istediği kadılar ve ümera da, halk ile memurlar arasın
da görülen geçimsizliklere karışmak zorunda kalmışlardı.

II.Selim'in ayrı bir ferman çıkardığına dair hiçbir kayıt yoktur.Onun zama
nında, bu gibi konularda vilâyetlere yazılan bükümlerde hep yukarıda adı geçen 
Âdaletname hatırlatılmaktadır. Halbuki,Anadoludaki mücadele asıl bu padişah 
devrinde pek çabuk ilerlemiş, suhte isyanları genişlemiş, bunlardan ayrı olarak, 
levendler, çoğuncası sipahi, yahut mültezim gibi, hükümet mensubu olan 
bir kimsenin etrafında dâimâ faaliyetlerine devam eden âsî bölükler hâline gel
mişlerdi. Yavaş yavaş, kadılar ile ümerânın karışıkhklar önündeki tutum!: rı 
durulmaya başlamış bulunuj^or idi. Birinciler, zorba sipahilere, beylerin 
adamlarına ve voyvodalara karşı reayanın haklarını korur bir tavır almakta 
iken, İkinciler, yâni ümera da, kendi adamlarını, hattâ, sipahileri himayeye 
başhyorlardı.

III. Murad, 1575 yılının başında tahta geçtiği zaman, artık, Anadolu’da, 
uzun zamandan beri devam edip gelmekte olan mücadele, hemen hemen açık 
bir görünüşe ulaşmış bulunmakta idi. Her tarafta, halk ümerâya ve adamlarına 
karşı gelmiye başlamışlardı. İstanbul’a ehl-i örfün zulümleri hakkında şikâyet
ler yağmakta idi. Kadılar ile şehirlerin ileri gelenleri olan âyan, bir taraftan 
şikâyetçi halkın önüne düşüyorlar, diğer taraftan da, beylere ve adamlarına 
karşı âsî suhteleri tutuyorlardı. Buna mukabil, ümera, tabiî kendi hesaplarma 
çalışmakta olan adamlarını korumak zorunda idiler. Aynı zamanda, kadıların 
suhte bölüklerini gizli veya açık himâye etmeleri gibi, beyler de levend bölükle
rine yardım etmekte tereddüt etmiyorlardı. Murad zamanında, Anadolu hâdi
seleri bu şekilde ilerliyerek, neticede, reâya ile ümerâ tam bir anlaşmazlık 
haline girmiş, asâyiş memurları, hattâ dirlik erbabı, ödevlerini yapmakta 
büyük zorluklarla karşılaşmaya başlamışlardı. Şurda burda tecavüzlere uğru 
yorlar, yahut, vergileri tophyamıyorlardı. Bunun üzerine, ümerâ, reayayı 
itaat altında tutmak ve kendi güvenlerini korumak üzere, bir çok devriye 
bölükleri kurmuşlardır ki, ileride bunları ayrı ayrı inceliyeceğiz.

Kanûnî’ den sonra, ikinci adalet fermanını çıkaran padişah III. Murad 
olmuştur. Onun bu fermam elimize geçmemiş olmakla beraber, zamanında 
reaya ile ehl-i örf’ün geçimsizlikleri üzerine yaptığı etki ve ehâli arasında 
kazandığı şöhret yönlerinden, 1565 deki fermanla ölçülmiyecek kadar yüksek 
tarihî bir kıymet taşır. Yukarıda söylediğimiz üzere, Kanûnî küçük memur
ları zâlim bulmuş, bunların yola getirilmesini ve yaptıkları kötülüklerin 
önüne geçilmesini, ümera ile kadılara bırakmıştı. Halbuki, III. Murad devrinde, 
bunlar dahi dâvâya karışmış, hattâ, mücadeleyi kendileri idare eder olmuş bir 
halde idiler. Onun için, bu ikinci ferman, memurlarm yolsuzluklarından yaz 
geçmelerini sağhyacak bir kuvveti devlette bulamıyarak, reayanın, zalim 
memurlara karşı silâhlanmak suretiyle kendi kendini korumasını tavsiye etti.
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Üçüncü adalet fermanı, III. Mehmed tarafından, gene memurların yolsuz
luklarını kaldırmak için çıkarılmıştır. Fakat, bu, kem çok daha yumuşak,hem 
de reayayı yatıştırıcı bir ifade taşıdığı halde, lıalk, Murad’ın fermanına verdiği 
manâyı buna da vermiş olduğundan, vilâyet idarecileri ile halkın daha şiddetU 
bir suretle çarpışmalarına yol açmış; bundan sonra. Eğri seferinin de etkisi ile, 
Karayazıcı isyanı denen büyük celâli hareketi başlamıştır ki, bundan sonrası 
ayrıca ileride anlaulacaktır.

Dördüncü adalet fermanı, I. Ahmede ait olup, Büyük Kaçgun sona erdi
ği zaman, Anadolu’nun altüst olan İktisâdi ve idâri durumunu yeniden kurmak 
gayesi ile çıkarılmıştır. Burda da, bütün sorumluluk, en büyüğünden en küçü
ğüne kadar gene memurlara ve reayanın “ kudretlû”  olanlarına yükletilmiş 
bulunmaktadır. Özellikle bu ferman, celâli isyanlarını anlamak yönünden 
en esaslı bir vesika mahiyetinde olup, gününün bütün meselelerine dokun 
muştur 1.

2 —  İç  çekişmelerde Hükûmet'in Güttüğü Siyaset

Anadolu halkı ile hükümet adamlarını birbirine düşüren asıl sebebin 
İktisadî olduğunu kabul etmekle beraber. Hükümet Merkezinin güttüğü yahut 
gütmek zorunda kaldığı iç idare siyasetinin de bunlarda bir rolü olmadığım 
iddia edemeyiz. Bir defa, yüksek mansıplarının, Türk ümerâ zararına olarak, 
Enderun’dan yetişme kimselere geçmesinin, ileri gelen Türkler arasında bir 
tepki yarattığını kati olarak kabul edebiliriz. Hele, Kanuni’nin son yıllarından 
itibaren, boşalan timar ve zeamet dirliklerini kapukullarına vermenin usûl 
sayılması gibi bir kararın, büyük çoğunluğu Türk olan timarlı sipahiler üzerinde 
kötü bir etki yaptığı ve timar dirliklerinin bütün bütün kıymetten düştüğü, 
İran Harblerinde varılan tecrübelerle tamamen sâbit olmuştur. Çünki, İktisadî 
baskı altında reayanın istihsal şartları güçleştikçe gelirleri azalan, köylerindeki 
hanelerden bir çoğu kaçan timarlı sipahi, önündeki terakki kapılarııun da 
hemen hemen kapandığını görmekle büyük bir ümitsizliğe düştü.

Kanunî’nin, dış siyasette ne kadar başarılı olursa olsun, iç siyaset ve idare
de memleketi sıkıntıya sokacak bir yol sürmüş olduğu, kendisinin son yıllarında 
ve halefleri zamanında, geçen olaylarla meydana çıktı. Oğulları Selim’le Bayezid 
arasındaki kavgada, Selim babasının yerine geçtiği sırada, ve hattâ III. Mu- 
rad’ın cülûsu yıUarında,Anadolu halkı,kapukulluğuna duyduğu şiddetli arzuyu 
açığa vurmak suretiyle, hükümet karşısındaki hoşnutsuzluğunu azçok göster
mişti. Türk halkının bu arzusunu pek iyi anlamış olan son iki pâdişâhın, yâni 
Selim ile Murad’ın, Yeniçeri Ocağı’na Anadolu ehalisinden de bir nıikdar insan
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1 Vesika. I; Kanunî’nin Adaletnamesi-Vesika; 36, I. Ahmet Adaletnamesi (Bu iki metni 
mukayese ediniz). Bu son Adaletnameyi Çağatay Uluçay “ Saruhaııda Eşkıyalık ve Halk Ha
reketleri”  adlı eserinde yayımladı.



alma teşebbüsleri, Acemi Ocağı’ndan gelme öz yeniçerilerin direnmeleri ile 
karşılaştıktan sonra, uzun bir süre, kapukulu ocaklarına Türkler tarafından- 
kayda değer sayıda sızmalar olmadı. Halbuki, İktisâdi durumun da gösterdiği 
üzere Anadolu’da, oldukça kalabalık sekban ve levendlerin mevcut oluşu 
buna lüzum gösteriyordu Çünki, bu sûretle bem boş ve serseri levendlerin 
mikdarı azalacak, hemdc, devlet idare mekanizması Anadolu’ya daha yakından 
bağlanmış olacaktı. 1599 dan sonra, levend ve sekbanların ayaklanması şeklin
de Anadolu’da meydana çıkan celâli isyanlarını incelerken, kapukulluğu dâvâ- 
sının önemini ve celâli başbuğları etrafında toplanan levend ve sekbanlar üze
rindeki etkisini göstereceğiz.

Bu konuda bilinmesi önemli olan şey, asıl iç didişme çıktığı zaman, devletin 
güttüğü siyasettir. Uzun Anadolu karışıklıklarını incelerken, bu olaylar karşı
sında pâdişâhın görüşlerini bilmeden meselenin içinden çıkmak güçtür. Olup 
geçenlerin kaydı sırasında da göreceğimiz üzere, başta hükümdar olmak üzere, 
sadrâzam ve şeyhülislâm gibi başlıca devlet büyüklerinin bu yolda dayandıkları 
tek prensip, “ reaya Allahın padişaha bir vediasıdır”  cümlesinden anladıkları 
mânâdan ibaretti. Fermanlarda, önemli hükümlerde, hep bu söz tekrarlanıp 
durmuştu.Fakat, III. Murad’m tahta çıkışıyle uygulanmak istendiğini gördüğü
müz, bu söz kalıbı haline gelmiş prensibin, bundan evvel de ileri sürülmüş 
olup olmadığını bilmek için, 1576 dan önecki iç didişmelerin daha genişçe in
celenmesi lâzımdır. Şimdilik bilgimiz buna yetmediği için, bu hususta bir şey 
söylemiyeceğiz.

III. Murad saltanata başladığı zaman, Anadolu’da, iki zümrenin, reaya 
ile ehl-i örfün birbirlerine sataşır düşman olduklarını, hattâ bu yüzden, 
bâzı yerlerde çarpıştıklarını bile görüyoruz. Ehâünin başında kadılar,vilâyet 
idarecilerinin başında ise, ümerâ bulunmakta idi.Medrese talebesine, Hükümetin 
uyguladığı merhametsizce asıp kesme usûlü pek çok ailenin canını yakmış, 
bu yüzden, ehl-i örfe karşı olan düşmanlıklar tecavüzkâr bir dereceye 
gelmişti. Suhte ayaklanmalarının içtimâi sebeplerini bir türlü anlıyamıyan 
hükümet, uzun müddet ezme siyasetine devam etti. Askersiz kaldığı zaman da, 
asâyişe hâkim olabilmek için, il erlerine, yâni reayanın eli süâh tutanlarından 
teşkil olunan levend bölüklerine dayanmak zorunda kaldı. Bu suretle, çiftini 
çubuğunu bozup geçimsiz kalmış insanlara iş bulmuş oldu. Fakat, bunlara, 
hizmetlerine karşı bir ücret vermeyi düşünmediği için, sekban ve levendler de 
suhteler kadar soyguncu olmaktan başka bir şey yapamadılar. O halde, ortaya
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1 Bu konuda iki uzun inceleme olan şu yazılarımıza bakımz: Osmanb İmparatorluğunun 
Kuruluş ve İnkişafı Devlinde Türkiyenin İktisadi Vaziyeti, Belleten, Sayı: 51 ve 55.

2 Umumiyetle OsmanU vakanüvisleri Yeniçeri ocağımn boznluşunu, III.M urad’m sünnet 
dilğünü tertibi sırasında, ocağa bir çok serserilerin abnması ile izah ettiklerinden, bir çok müel
lifler de koca bir devlet müessesesinin böyle uydurma bir vaka ile bozulduğuna inanmışlar, hep 
aym hikâyeyi tekrar edip durmuşlardır. Yeniçeri ocağı düzeninin hangi İçtimaî zaruretler ■ ve se- 
bebler altında bozulduğunu izah ettiğimiz şu etüdümüze bakınız: D.T.C.F.D. C ilt:III, Sayı:IV,



bir de levend bölükleri meselesi çıktı. Köroğlu ve arkadaşlarından itibaren 
görünmeye başlıyan ünlü eşkiyâ başları bu bölüklerden itibaren türediler; 
köylü ve fakir halka isyan kapısı böyle açıldı. Evvelce İktisadî durumu ince
lerken de söylediğimiz gibi para darlığının ve istihsal güçlüklerinin etkisiy
le meydana çıkan bu serbest insanların artmıya başlaması, suhte ve ehl-i örf 
anlaşmazhğı şeklinde ortaya çıkan Anadolu karışıklıklarını, X V II . yüzyıhn 
Celâli isyanlarına götüren yegâne âmil olarak göze çarpmaktadır

Bu Pâdişâhın, yâni Murad’ın tahta çıktığı 1574 yılı, devletin iç siyasetinde 
bir dönüm noktası olduğuna göre, Sokullu aleyhtarı hareketlerin de iç sıkıntıya 
hayli etkileri olduğu bir gerçektir. Hele Devlet Ricâli hakkındaki binlerce 
şikâyetlerin âdeta memnunlukla karşılanması gibi hâllerin reayayı hükümet 
mensuplarına karşı koruma etkisi bıraktığını tahmin etmek güç değildir. O 
halde, III. Murad’ın bu bareketi,onun ehl-i örf aleyhtarı siyasetinin birincisidir 
Vakaların kaydı sırasında da göreceğiniz örnekler anlatacaktır ki. Pâdişâh 
hep bu zihniyetini muhafaza ettiği için, Anadolu meselelerini içinden çıkdmaz 
hale getirmiştir. Yalnız, gerek talebelerle vilâyet idarecileri, gerek ehali ile 
memur sınıfı arasında olup geçenleri,hükümdarın,kendi şahsı dışında sayması ve 
Devletin şahsiyetini dâvânın üstünde tutması çok isabetli bir siyasettir. Bu 
suretle, pâdişâh, kendi kutsiliğini halk gözünde değerli tutmayı başardığından 
dolayı, X V II. Yüzyılın celâli şefleri, hükümdarlık iddiâ ettiklerinden 
itibaren "şöhretlerini kendileri söndürmüş oluyorlardı.

B —  İR AN  H A R B LE R İ BAŞLARKEN  ANADOLU

1 —  Harbin Arifesinde Halkın Durumu

Geniş halk tabakalariyle, idareci sınıfı arasında büyük bir didişmenin çıkma
sı için bütün şartların mevcut olduğunu söylemiştik. Talebe-i ulûmun isyanı,
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1 Belleten 51 ve 55 deki sözü geçen ara^tumalanmız.
2 Daha Kanunî devrinde, Selim ile Bayezit arasında çıkan kavgada, iki tarafın da başına 

bu türlü binlerce levend ve sekban toplanarak birbirleriyle çarpışmışlar ve iç asayiş için ne kadar 
tehlikeli olduklarım göstermişlerdir. Bayezid’in başına toplananlar,daha çok çiftini bozan “ Renç- 
ber taifesi ”  idi. Selim de babasının tavsiyesi üzerine “ Yevmeyelû taifesini”  yâni şurda burda gün- 
dehkle çalışanları topladı.îki şehzâde de başlarına toplananlara bilhassa kapu kulluğu vâdettiler. 
Şu halde, II.Selim padişah olarak İstanbul’a döndüğü zaman, kapu kulluğu vadettiği bu binlcrce 
levend ve sekbanlar yüzünden yeniçeriler arasında isyan çıkayazdı.Seferden yeni İstanbul’a gelmiş 
olan, Anadolu vilâyetlerinden, timar erbabından bazılan da kendi dirliklerinden kaçan raiyyet- 
lerinin bu suretle Devlet hizmetine girmesine razı olmıyarak; Padişaha şikâyet ettiler, bak: 
Selânikî Tarihi, s. 75, 76, 79. Dr. Şcrafettin Turan’m  doçentlik tezi olarak işleyip yayınladığı 
“ Şehzâde Bayezid İsyanı”  adlı etüd bu meseleyi geniş sûretle aydınlatmıştır.

3 Vakanüvisler de Murad’ın cülusunu Devlet siyasetinin bir dönüm noktası olarak almış
lardır. Fakat, başta Alî olmak üzere çoğu bu değişikliği Devlet idaresinin bozulmaya başlaması 
şeklinde anlarlar. Bak: Âlî, Künh’ül-ahbar, Nuri Osmaniye Elyazması, Vr. 4307, Yaprak. 501. 
502, 503.



vilâyet idarecilerinin, halkı kanunsuz vergilerle soymaya başlamaları, hele 
kapukullarının hiç bir kayda tâbi olmadan, gerek başşehirde,gerek vilâyetlerde, 
pek aşırı hareket etmeleri gibi olayların ehahnin gözünden Hükümeti düşüreceği 
açıktı. Medreseli ayaklanmalarında halkın hükümete- karşı takındığı tavır bu 
hakikati ispat etmişti. Suhtelerin kuvvetli isyan merkezleri, aynı zamanda 
halkın da hükümete en çok müşkülât çıkardığı yerlerdi. İsparta, Denizli, 
Alaiye, Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir çevreleri, Iran harblerinden çok evvel, 
ehl-i örf ile silâhlı mücadeleye başlamışlardı. Özellikle sahil ebahsi, “ kefere 
korsanlarını”  bahane ederek, silâh taşımak izni aldıklarından, vilâyet idareci
leri için ilk güvensizlik Batı Anadohı’da başladı.

İran’a harb ilânı sıralarında, Aııadolu halkının İktisadî ve İçtimaî bakım
lardan nasıl bir durumda olduğunu, şimdiye kadar kaydettiğimiz bilgilerden 
çıkarmak mümkündür. İktisadî darlık artmakta devam ediyordu. Halkın ödeme 
gücü gittikçe düşerken, harb yeni masraflar ve fedakârhklar istemekteydi. 
Vilâyet idarecileri ve vergi toplama memurları, dâima kanunî miktardan fazla 
para ve mal istemelerine devam ediyorlar, pek çok şikâyetlere rağmen. Hükü
met buna karşı hiçbir şey yapamıyordu. Medrese talebesi ve onlarla uğraşan 
ehl-i örf, hep reâyânm üzerine yük olmaktaydılar. Yeniçeriler, zeamet ve 
yüksek timar erbabı, kadılar,müderrisler, yâni, genel olarak hükümet mensubu 
olanlar ile reayadan bilhassa ticaret ve faizcilik edenler, servet yönünden 
tam bir üstünlük kazanmışlardı. Buna karşı, köylü sınıfından çiftini bozanların 
miktarı gittikçe artıyordu. Hele uzun zamandan beri isyan haUnde bulunan 
suhtelerin köylülerde yarattıkları şekavet ruhu, levend ve sekban miktarının 
artmasına yardım etmişti. Suhtelerin ahlâkî kayıtsızhklarına ve isyanlarının 
daha çok soyguncu karakter taşımasına rağmen, halk arasında taraftar 
bulmalarına köylünün bu zor durumu yardım etmekteydi.

Anadolu’ da görülmekte olan bu İçtimaî ve İktisadî değişikhklerden en çok 
küçük timar erbabı zarar görmüştü.Bir taraftan çift bozup kaçanların artması, 
diğer taraftan, kapukulu, müteferrika, sancakbeyi ve başka ehl-i örfün 
köylünün ziraatına ortak olmaları sipahileri zor bir hâle sokmuştu. İşte, 
İran’a harb ilân olunduğu zaman, sefere dâvet edilen küçük timar erbabımn ha
kikî durumu böyle idi.

2 —  Sefer Açılırken Anadolu’da Duyulan Umûmî Korku, Asayişi
Koruma tedbirleri

İran’a harb ilân olunup da,askerler sefere çağrılınca,Anadolu ehâlisini büyük 
bir korku sardı. Her taraftan İstanbul’ a yapılan müracaatlarla, eşkiyânın baş 
kaldırma ihtimaline karşı sıkı tedbirler alınması isteniyordu. OzeUikle, suhte
lerin harekete geçecekleri ileri sürülmekte idi. Hakikatte, serbest levend ve 
sekbanlar da, medreseliler kadar âsâyiş için tehlikeli idiler. Daha harb filan
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olmadan çok evvel, bâzan suhtelere uyarak, bazan da suhte elbisesi giyerek, 
yahut suhte ve kapukulu tarzında, şurda burda soyguncu bölükler kurup dolaş
tıkları görülüyordu

Hükümet, genel arzuya uyarak, vilâyetlere ayıracağı koruyucu kuvvet
lerin mikdarını olduğundan fazlaya çıkardı. Fakat, koruyucu askerne kadar 
fazla kalırsa kalsın, ihtiyaca yetmiyeceğini takdir eden halk, ayrıca, ehâli ara
sında da şekâvete karşı teşkilât yapılmasını istemişlerdi.

Nihayet, İstanbul’dan bütün Anadolu’ya yoUanaıı emirlerle, alçak timar er
babından, sancakların önemlerine göre, otuz ile kırk arasında muhafız kuvvet 
bırakıldığı, ehalinin de, kendi aralarında, her köye bir yiğitbaşı seçmek üzere, 
teşkilât yapmalarına izin verildiği bildirildi. Bununla beraber, âsâyişin korun
masına yarıyacak olan, ve “ il erleri”  diye söylene gelen bu mahallî milis kuvvet
lerine, iaşeleri için gündelik veya başka şekillerde bir ücret verilip verilmiyeceği 
hakkında bir kayıt konmamıştı. Doğrudan doğruya angarye sayılan, ve 
hattâ, eşkiya ile çarpışılacağı için tehlikeli de olan böyle hizmetlere, işi gücü 
yolunda olan insanların yanaşmıyacağı açıktı. Bu sebeple, bölüklerin kadrosu, 
daha çok, fakir kimselerle, yâni, levendlere karışmaları mümkün olan insan
larla dolduruluyordu 2.

1577 kışında, İran seferine âit hazırlıklar görülerek, 1578 baharında ser
dar olan Lâla Mustafa Paşa, kapukullanyle, Üsküdar’dan Erzurum’ a hareket 
etti. Bütün Anadolu askerleri de yoUarda serdara yetiştiler. Suhte isyanları 
bahsinde kaydettiğimiz gibi, medreseliler hemen toplanmaya başlamakta 
idiler. Levend ve sekbanlarla, sefere gitmekten vazgeçen diğer kaçak timarh 
sipahiler de şurda burda şekavete başladılar. Böylece talebe-i ulûmun tenkil 
ettiği isyancı bölüklerden ayrı olarak, mazûl veya kaçak hükümet mensupları, 
yahut reayadan şöhret bulmuş kimseler başbuğluğunda ilk celâli levend bölük
leri meydana çıkmış oluyordu 3. Yalnız Anadolu tarafında değil, Rumeli 
ve hattâ İstanbul’da da fazlaca bir asayişsizlik vardı. Evlere giriliyor, sık sık 
cinayetler işleniyordu. Hele, 1579 da, Edirne ve İstanbul’da, bu türlü karışık
lıklar son kerteyi bulmuştu. Sadrâzam Sokullu Mehmed Paşanın kendisi de bu 
müthiş fesadın kurbanları arasındaydı. Bütün olayların, Anadolu’da çiftini 
bozarak İstanbul’a gelen kimseler tarafından çıkarıldığı neticesine varıldığından,
5 Nisan 1579 (9 Rebiülevvel987) da İstanbul şehrinin umumi bir teftişten geçiril
mesi, beş sene zarfında rençberüği terk ederek gelip şehre yerleşenlerin hemen 
memleketlerine gönderilmeleri ferman olundu 'i.
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1 Böyle bir levent bölüğünün başbuğu olan meşhur Köroğlu hakkındaki balk destanlarında 
asilerin bazen suhte ve bazen yeniçeri kıhğına büründükleri hakkındaki hikâyeler tarihî realiteye 
çok uymaktadırlar.

2 Her köy kendi İl erlerine bir ücret veriyor muydu, belli değildir. Fakat, sonraları bir kaç 
hane adına çıkacak bir levende bu haneler ücret vereceklerdir.

3 Müh. Def. 35, s. 101-Müh. Def. 42, s. 75, 129, 214- Müh. Def. 39, s. 289
4 Müh. Def. 36, s. 301 (İstanbul kadısına hüküm)



Kısacası, clenebilirki, âsâyiş bir defâ suhteler tarafından bozulduktan 
sonra, sayıları süratle artan levend ve sekbanlar, İstanbul ile Edirne de içinde 
olmak üzere, bütün Anadolu’da tam bir anarşi zemini hazırlamakta idiler.
Il erleri teşkilâtının kurulinası, mâzûl olan sipahi, çavuş ve beylerin artması, se
fer kaçaklarının hükümetten yüz çevirmeleri gibi, Hükümetin kendi bünyesinde 
doğan düzensizlikler ehl-i örfün kurduğu iktisâdı baskıya dayanamıyan köylü
lerin geçirmekte oldukları sosyal bunaltılarla birleşiyordu. Yerli ileri gelenlerin, 
daha açık ifade ile, Anadolulu Türk zenginlerin müşterek tehlikeye karşı, 
ehl-i örf ve kapukullariyle birlikte hareket edememeleri, her iki zümre için 
büyük bir zaaf idi. Bütün vilâyetlerden gelen haberlere göre, kadılar, Memleket 
âyanı ve bâzı ileri gelenler, gerek suhteleri, gerek eşkiyâ levendâtı vilâyet 
idarecilerine karşı korumakta idiler ı.

3 —  Kadılar İle Reayanın Birleşmesine Karşı Ehl-i Örf’ün Tutumu

Kaddarla sancakbeylerinin, daha doğrusu ehl-i örf’ün oldukça şiddetli 
bir nüfuz rekabeti sürdüklerini bir kaç yerde söylemiştik. Şu halde, geniş halk 
tabakaları arasında hükümete karşı çıkarılan olayları, ehl-i şer’in kendi yararına 
kızıştıracağı açıktı. Suhte ve levendâtın sebeb oldukları iççekişmenin gittikçe 
kanlı bir şekil almasında, bu hâlin büyük etkisi görülüyordu. Çünkü, ebl-i örf. 
suhte ayaklanmalarını vesile sayarak, ilgisi olanlara ve olmıyanlara fazla 
eziyetle, paralarını ve mallarını ellerinden bu suretle almakta idi. Onun için, 
suhtelerden nefret eden halk, vilâyet idarecilerine karşı, yavaş yavaş, kendi 
aralarında birleşiyorlardı. Hele Batı Anadolu ehahsi, kadılara dayanarak, 
tahsildarlara ve idarecilere hakaret etmiye başladılar. Anadolu Vilâyetinin 
Hamit, Teke, Menteşe, Aydın ve Saruhan (Manisa) sancakları. Hükümet için 
daimî bir huzursuzluk yuvası oldu. Her insanın,ehl-i namustan olduğuna dair 
mahkemeye verilmiş sözde bir kefili vardı;eürmü işUyen kimse yakalanamazsa, 
kefilinin yakasından yapışılacaktı. Fakat, bütün halk, menfaatlarının olduğu 
tarafı tutarak, fiilen mücadeleye atıldıktan sonra, bunun hiç bir işe yarar 
etkisi kalmamıştı. Esasen bu gibi işlemlerin defterini tutmakta olan kadılar da, 
her zaman reayanın lehine hareket ediyorlardı.

Anadolu Beylerbeyine yazılan bir emirde, vilâyetin bütün köylerine,kendi 
içlerinden aklı başında birer yiğitbaşı seçilmesi, ve bunların, yanlarına ko
nulacak İl erleri ile birlikte, muhafaza işinde sipahilere yardım etmeleri bildiril
d iH ü k ü m e t in ,  İl erleri teşkilâtından, asâyişi sağlamakta büyük bir yardım
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1 Bu husustaki hükümlerden birinde deniyor ki Vilâyetimizin Teke haramzadesi kâh 
suhte ve kâh sipahi ve kâh levend sofu şekline girüp yollarda ve bellerde durup kimimizi katledüp 
evler basup ve mal ve menal garet ve bazı evler ihrak edüp.... Vilâyetimizin kadılarına ve naiple
rine vardukda ehl-i fesada sübut olmaz deyu dahlettirmezler ve vilâyet ayanı dahi muin olup ele 
vermezler, şer’le haramzadeyi buldurmak lâzım olanlara yapışıldıkta bunlar kefil olurlardı.

2 Müh. Def. 35, s. 101



beklemesi ve bunun üzerinde ısrarla durması gösteriyordu ki, ne İstanbul ricali, 
ne de Saray’ın kendisi, Anadolu’da olup geçenlerin sırrına erememişlerdi. 
Vilâyet idare makamlarının şikâyetlerinde, dâima eşkiyâ sözünü kullanmaları 
ve “ reaya Allahın Padişaha bir vediasıdır”  deyimini ağzından hiç düşürmiyen 
bir Padişahın hissiyatını okşamak için, ehl-i fesadın reayaya ettiği zülumleri 
sayasaya bitirememeleri, İstanbul’u yanlış düşünceye saptırmıştı. Filhakika, 
hükümlerin, fermanların, ve ahnan tedbirlerin incelenmesinden anlaşılıyor ki, 
İstanbul ricâli meseleyi, reaya dışında, dağlara dayanan kuvvetli bir şekâvet 
şeklinde tasavvur etmekteydi. Onun için, her köyün, bir başbuğ idaresinde, 
kendi korunmasını sağlamıya hazırlanması, işi halledecek sanılmıştı. Halbuki, 
ortada yol kesen sergerdeler değil, en büyük şehirden en küçük köylere kadar, 
bütün reayanın içine karıştığı tam bir toplum didişmesi vardı. Kadıların, 
âyanın, hattâ bir çok yerli ümerânın hükümete düşman safta bulunmaları, 
hâdiselere siyasî bir karakter de veriyordu.

Kadıların suhte hareketlerindeki önemli etkilerini biliyoruz. Fakat, asıl, 
reaya ile ehl-i örfün arası açıldıktan sonra bu rolün ehemmiyeti ve olaylar 
üzerindeki katî etkileri daha büyük ve sürekli oldu. Her tarafta, reayaya yapı
lan “ zulüm ve teaddilere”  karşı, kaddar halkın koruyucusu tavrını aldılar, ve, 
celâli isyanlarının Anadolu’yu baştan başa kapladığı sıralar da dahi, her türlü 
tehlikeleri göze alarak, bu durumlarını muhafaza ettiler. İçlerinde, bir muharip 
gibi halkın başında, şehir ve kasabaların savunmasına katılanlarm bulun
duğu da görülüyordu Kadılar, hareketlerinde, daha çok, halk üzerindeki 
manevi nüfuzlarına güveniyorlardı. Hükümet mensupları için, Anadoluda 
bütün güvenin kalktığı sıralarda, çavuşlar, subaşıları, vilâyet ve sancak beyleri, 
yanlarma bir sürü sekban almadan çıkamadıkları vilâyet devrine, kadılar bir 
kaç kişiyle gitmekten korkmamaktaydılar. Divan hükümeti ve rical, ilmiye 
sınıfının halk üzerindeki bu etkilerini bildilderinden dolayı, vilâyet idareci
lerinin, kadılar aleyhine, İstanbul’a yaptıkları bütün şikâyetler hemen hemen 
işlemsiz kalıyordu. Elimizdeki vesikalara göre, evvelâ suhtelere yardım ve 
levendatı arkalama şeklinde,ehl-i örfe karşı başlıyan düşmanlık,sonunda, Batı 
Anadolu’ da saldırgan bir mahiyet almıya başladı. 1581 de, Menteşe’nin Pınar 
(Pertaz)kazasmda halk,“ nâzır-ı enval” in mirî mal tahsili için yolladığı“ havâle”  
yi öldürerek, mirî malı yağma ettiler. Bu sırada. Menteşe beyi tâyin olunarak 
yeni sancağına gitmekte olan Semendir Bey, olayı işitince, ev halkını ve ağır
lığını, kethüdasıyle beraber sancak merkezine yoUayıp, kendisi, adı geçen 
kazaya tahkikata gitti. Sancak beyinin ev halkı ile subaşısı ve kalabahk 
adamlarının , yolda, Tavas İCazasına uğramaları, halk arasında büyük bir 
gürültüye sebep oldu. Semendir Beyin kendi şikâyetine göre, kazanın kadısı 
Nuğman, “ vüâyet ehalisini yanına getirtüp benim kadılığımda subaşımn ve bey
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1 Miİb. Def. 43, s. 106 (Haymanamda yetişmiş olan Köroğlu ile çağdaş bulunan ünlü eşkiyn- 
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adamlarının methali yoktur minbâd kondurmayın müracaat edenlerinize haka
ret eylemem mukarrerdir biz oııiki nefer kadılarız mazûl olan sancaltbeyini biz 
azlettirdik,..”  diye, vilâyet ahalisini ayağa kaldırmış, bundan yüz bulan “ ehl-i 
fesat”  , bir köyden geçmekte olan beyin subaşısmı basmışlar ve zincire bağlı 
bir idam mahkûmunu kurtarmışlar; Uzunpınara varınca, orada da bir hayli 
halk toplanıp, akşam namazı vaktinde “ Allah Allah”  avizesiyle konakçılarını 
basmışlar, büyük bir fesat yapacaklar iken, başka köylerden bâzı kimseler işi 
yatıştırmışlardı. Bunu duyan kadı, harekete baş olanları yeniden çağırtarak, 
orda olan naib ile beraber, köy halkını yollamış, sancak beyinin ev halkı ve 
adamları konakta iken, asîler tarafından baskına uğramışlar,çoklannın dişleri 
kırılmış ve ağır yaralanmışlardı. “ Bir çok müslümanlar”  olaya şâhit oldukları 
halde, kadının sicili imza etmek istemediği haber veriliyordu.

Semendir Bey ile Menteşe Sancağı ehalisi arasındaki düşmanhk bununla 
kapanmadı. Ehâli kadıdan başka otorite tanımıyordu. Muğla’ya tâbi olan baş
ka bir kasabada da, subaşı birisini fetvâ ile asmakta olduğu sırada, kasaba 
halkı tarafından baskına uğrayarak, hem asılamn ipini kesip kurtardılar, 
ve hem de, subaşıyı taşla döve döve pazardan çıkardılar ve kafasını parçah- 
yazdılar. Semendir Bey’in iddiasına göre, bu türlü hareketlerin cezâsız kalması, 
reayanm cür’etini arttırmakta idi. Gene, İzmir’e yakın Sığla Sancağı ehâlisi 
ile sancakbeyinin de aralan açılarak, İstanbul’a, iki tarafın, birbirlerini şikâyet 
için yolladıkları arzları gelmiye başladı. EhâU, sancakbeyinin reayaya yaptığı 
zulümleri sayarken, bey de, aksine, eşkiyâyı tedip ettiğini ve fıkaramn rahatım 
sağladığım ileri sürüyordu. İstanbul hükümeti, iki taraflı iddialardan bir şey 
anlıyamıyarak, meselenin tahkikine Aydın Beyini memur etti

Her tarafta, halk ile hükümet memurları arasmdaki anlaşmazhklar git
tikçe büyümekte idi. Reaya, özellikle, “ ekâbir haslarının”  vergilerini top- 
lıyan memurlara karşı ayaklamyorlardı. Bozok Sancağından bildirildiğine 
göre, kızılbaş köyleri de, hass-ı hümâyûna ait vergileri vermedikleri gibi, 
içlerine hiçbir hükümet memurunu almıyorlardı İstanbul - Iran askerî 
yolu üzerinde de, hükümete karşı, sık sık cinayetler işleniyor, ikide bir, köylü
lerin yeniçeri müfrezelerini toptan öldürdükleri görülüyordu.

Bütün halk ayaklanmalarma destek olduklarını gördüğümüz kadıların, 
kendi çıkarları konusunda , diğer memurlardan daha iyi hareket ettiklerini
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1 Müh. Def. 46, s. 170, 261
2 tran harblerinin açılacağı sırada olsun, harb devamı jıHannda olsun, Anadolu kızılbaş- 

lan arasında bazı kımıldanmalar ve bilhassa Şah hesabına kuvvetli bir propoğanda faaliyeti vardı. 
Daha 1577 senesinde Suriye tarafında, Şam Diyade admdaki türkmen aşiretinden bir şahıs Şah 
İsmail olduğunu iddia ile Güney-Doğu türkmenleri arasmda büyük bir taraftar topluluğu ile Ma
latya tarafmın aşiretlerini ayaklandırmış, başma eUi bin kişi toplamış idi. Kırşehire gelerek. Hacı 
Bektaş Türbesinde büyük bir kalabalık önünde kurban kesti. Bozok’a yoUadığı halifesi de, bü
tün o tarofinnn kızılbaşlanm Yalancı Şahın etrafında toplamaya davet etmekteydi. Bak: 
Müh. Def. 35, s. 174, 188-Müh. Def. 32, s. 204,



kabul etmek şüphesiz hatâdır. Onlar da, kendilerine ait resmî işleri yürütürken, 
aynı derecede kanunsuz işlem yapmakta idiler. Meselâ, resm-i kısmetin alınma
sındaki yolsuzluklar hakkında her taraftan şikâyetler yağıyordu.

Buudan böyle, durum yıldan yıla kötüleşmekte devam etmiştir. En ufak 
bir cürüm veya tecavüz olayı bütün bir köy veya kasaba ehalisinin toptan 
cezalandırılmasına, para cezası ödemesine bahane sayılmaktaydı. Ümerâ ve 
vergi tahsil memurları mal defterdarları, zengin olmak hırsıyla, halktan kendi 
hesaplarına para ve malzeme toluyorlardı. 1582 de. Karaman Hazine-i Âmire 
Defterdarı Nuh, Sinan Paşa’nın Lârende’deki hamamını yaptıracağım bahane 
ederek, bütün Karaman Vilâyetini soymaktan çekinmedi. Bu para ve malze
melerle şahsına saraylar ve hamamlar yaptırdığı, bir sürü işçiyi çabştırarak, 
ücretlerini vermediği, gelen pek çok şikâyetlerden anlaşıldı. Aynı Vilâyet, 
1584 de, daha genel olarak, bir defa da Beylerbeyisi tarafından soyuldu. Hat
tâ, bu yüzden dövülenler ve öldürülenler bile oldu. Vilâyet ileri gelenlerinin 
şikâyetlerini önlemek için, hapsolunduklan bildiriliyordu. Vâliler, timar erbabı 
hakkında da pek keyfi hareket etmekte, en ufak suçta, kabahatlinin hemen 
dirliğini ahp başkasına vermekteydiler. Bir çok beyler de, haslarım kendi
leri idare edecek yerde, başkasına iltizama vermek suretiyle, ayrıca has 
reayasına zulüm ediyorlardı *.

Vilâyet idarecilerinin, bu şekilde, türlü eziyetleri reayanın kendilerine 
karşı saldırmasını arttırmaktan başka bir şey yapmadı. Özellikle, suhte ve 
levend bölüklerini, “ zalim ehl-i örf’e”  karşı bir tehdit olarak kullamyorlar, 
hattâ, fakir köylüler, evlerini barklarını bırakarak, dağa çıkıp, kendilerine 
kötülük etmiş kimselerden öç almak için fırsat kolluyorlardı. Artarak gelişen 
İktisadî zorluklarm açığa çıkardığı levend ve sekban sayısı, ayrıca bu suret
le de, kabarmaktaydı. Fakat, levendlerle suhteler arasında bu bakımdan 
önemli bir fark vardı. Talebe-i ülûm ile ehl-i örf arasındaki düşmanlık, iki ayrı 
zümre rekabeti hâlinde idi. Halbuki, levendlerin ve sekbanların düşmanlıkları 
hakaret ve zulüm gördükleri kimselere karşı olup, bunlar vilâyet idarecilerine 
karşı bir kin hissetmemekteydiler. Yani, aralarında bir fikir ve his birliği mev
cut bulunmuyordu ki, bu özelliğin çelâlî isyanlarında büyük bir rolü vardı.

Memlekette, ehl-i örfe karşı cinayet ve soygunculuklar arttıkça, vUâyet 
idarecileri, kendi güvenlerini sağlamak ve reayaya hakim olabilmek için, 
devriye bölüklerini kurmayı düşündüler. Tabiî, bu düzen, suhte ve levendlerle 
reaya ayaklanmalarının etkisi altında, kendiliğinden tedricen çıkmıştı. İşte, 
hakiki reaya -  ehl-i örf çekişmesi, bu meseleden sonra, içdüzen yönünden 
devleti düşündüren güç bir durum yarattı. Her üç vilâyette, yâni, Anadolu, 
Karaman ve Rum beylerbeyliklerinin bütün sancaklarında, vâli kaymakamla- 
rımn, ikiyüze kadar varan kalababk maiyyet sekbanlarıyle, köylere çıkarak,
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ehaliye türlü işkence ettikleri, “ yem ve yemeklerini yedikleri”  , “ selamlık”  
“ sekban akçesi”  diye vergiler aldıkları haberi gelmiye başladı. Tosya Kadısı, 
Çankırı MirUvâsının kethüdası hakkında yolladığı şikâyet mektubunda, kethü
danın, sancağı korumaya bırakılan timarh sipahilerle, düzeni sağlaması lâzım 
iken, paralarını alarak sipahilere izin verdiğini, onların yerine, başına ikiyüz 
adam toplıyarak, vilâyet içinde gezip, ehaliye salgın salmıya başladığım bildi
riyordu Hamit (îsparta) Sancağında toplanan suhte ve eşkiyanın hakkın
dan gelinmesi konusundaki emirden faydalanan Anadolu Beylerbeyisi K ay
makamı, adı geçen sancağa Kapucubaşı Mustafayı yolladı. Saneakbeyinin 
kethüdâsı Mehmet ve muhafazaya kalan Abdi, Kapucubaşı Mustafa ile bir- 
leşerek, eşkiyâ takip edecek yerde, “ halkı ile husûmet üzere oldukları anla
şılan Eğridir’in Anamas Nahiyesini basarak, türlü zulüm ve işkencelerden son
ra, onbeşbin kadar koyun, keçi ve başka hayvan sürdüler; koparılan feryadlar 
üzerine, aldıkları hayvanlardan ancak pek azının parasını ödediler 2.

Vilâyet idarecilerinin, böyle yüzlerce sekbanlarla, reayadan intikam 
alırcasına, yaptıkları eziyetlere karşı, ne kasabalarda ve ne de köylerde halkın 
suhtelerle el ele bir karşı koyma yahut isyan hareketlerine giriştiklerini göre
miyoruz. Gerek kadıların, gerek ehalinin suhtelere yardımları, yiyecek vermek, 
onları evlerinde gizlemek ve silah vermekten öte geçmiyordu. Yiğitbaşılar 
idaresindeki il erleri ise, henüz dağınık bölükler halinde olup, ancak eşkiyâ 
suhte ve levendlere karşı kullanılmakta idiler. En küçüklerinden en büyük
lerine kadar bütün ehl-i örf zümresinin, Anadolu’nun her tarafında giriştik
leri soygunculuk ve yıldırma hareketlerine karşı, henüz reaya muvaffakiyetle 
karşı koyacak durumda değillerdi. Hükümet Merkezi ise, hakikî bir iç kavga 
halini almakta olan olaylara karşı, eme yarar bir şey yapamıyor, ancak iki tara
fın karşılıklı şikâyetleri etkisiyle, kararlı olmıyan ve birbiri ile çelişen emirler 
veriyordu.

4 —  Düzenli Asi Levend Bölükleri Ve Başbuğları 
(İlk Celâli Başbuğları)

Yukarıdan beri verdiğimiz bilgilerden anlaşılıyor ki, İran h'arbleri başlar
ken, âsâyiş için, genel olarak üç unsur birer tehlike halinde mevcut idi. Bunlar; 
a) Talebe-i Ulûm, b) Mazûl veya hoşnutsuz memur zümresi, c) İlk ikisinden 
daha önemli olan ve İktisadî çöküntülerin bir ifadesi sayılan levend ve sek
banlar.

Talebe-i ulûmun ayaklanmasım ve Iran harbleri devam ederken, Ana
dolu’nun tam ortasına yuvarlanmakta olan kanlı içkavgalardaki etkileri, 
ve bunun tarihî önemini göstermiştik. Hoşnutsuz memur zümrelerinin de neler
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yaptıklarım, gene suhte isyanlanyle ilgileri derecesinde belirtmeye çalıştık, 
üçüncü unsur olan sekbanlar vc levendlerin ise, gerek medreselilerin ehl-i 
örf ile çekişmelerinde, gerekse bunların yerini alan büyük içkarışıklıklarda 
baş rolü aynadıklarını, her fırsatta tekrar ettik. Bunların, bilhassa jdğitbaşılar 
idaresinde, tl erleri adı ile bir çeşit milis kuvvetleri olarak. Hükümet tarafından 
suhtelere karşı sık sık kulanılmalan, hele vilâyet idarecilerinin, kendi 6z 
güvenlikleri için kurmuş olduldarı kalabalık devriye bölüklerinin kadrolarına 
levend ve sekbanları doldurmaları. Celâli isyanlarında çok önemli bir olayı, 
sekbanlık ruhunu yarattı.

Öyle anlaşılıyor ki, başlangıçta suhtelere uyan, yahut, yeniçeri ve suhte 
kıyafetlerine gizlenerek şekavet eden, büyük şehirlerde, bilhassa İstanbul’da, 
b ir ço k  olaylar çıkaran, bu çiftini bozmuş kimseler, sayılarını arttırdıkça 
yavaş yavaş gruplanmaya başlamışlar, ve Hükümet tarafından İl erlerinin 
teşkili üzerine, kendilerine birer de şöhretli başbuğ edinmeye imkân bulmuş
lardı. Elimizdeki vesikalara göre, ilk tanınmış levend bölükbaşı, yahut, daha 
uygun bir deyimle, Celâli Reisi, Bolu ile Gerede arasında, 1581 den itibaren, iki 
yüz kişilik bir grupla soygunculuğa başlıyan ve Köroğlu efsanesinin kahra- 
ınam olan Köroğlu Ruşendir ı.

Önce küçük bir bölük ile, servet sahiplerine, ve tabiî olarak, daha ziyade 
kadılara ve -ehl-i örfe saldırmaya başhyan bildiğimiz destan kahramanının, 
gittikçe önem kazandığını ve emrine daha bâzı başbuğların gelmesi ile bir çok 
bölüldere kumanda eden hakikî bir celâli reisi olduğunu tahmin edebiliriz 2.

Köroğlunun da, kendisinden sonra gelen celâlî şefleri gibi, mâzûl hükümet 
mensubu, veyahut hiç olmazsa, halk tarafından il erlerine baş seçilen bir 
yiğitbaşı olup olmadığını bilmiyoruz. Fakat, bizim tahıriinimize göre, bu ta
nınmış eşkiya başının, bütün celâlî isyanlarının mahiyetini ve karakterini 
aksettiren, “ Köroğlu”  adındaki halk destanlarının yegâne kahramanı olarak 
ebedîleşmesinin sebebi, Celâlî isyanlarının ük bayrakdarı olmasındadır. 
Yaşadığı sahaların İstanbul-Iran Askerî yolu üzerine raslaması, şekavetini 
ayrıca popüler kılmıştır, denebilir 3.
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1 Ayn. Def. 42, s. 75 (Anadolu beylerbeğisine hüküm:....Gerede kazasından Köroğlu ve 
K ıbns kazasından Çakal oğlu mâruf eşkiya baş kaldırup celâlî olup memleket yakup yıkımya 
başladıklaıından ehall-i vilâyetten nice kimseler terk-i diyar ediyorlarmış. Bir- çok kimseler muin 
ve zalıiı- olup, bunlardan kazancık (iyi okmıamadı) Oğullan, Bolu Beyi tarafından ahzolunup 
yam ndaim iş ve akçelerini alup ıtlak edecekmiş, acele müşarünileyhden mezburlan talep edesin..)

2 Müh. Def. 51, s. 67 (Çorum Beyi olup Bolu muhafazasına memur olan Behram Beyin 
mektubuna göre. Bolu sancağında Köroğlu ve Çakal denen haramiler nice bid ’atlar ile AbduUatif 
adh bir kadıyı katledüp, halka salğun salup ve Büyük nam pazara gelen bezirgânlan suhte 
namına yollarını basup mezbur pazara Ankara’dan, Kengırı’dan gelenler korkularından döneme- 
yüp yanlanna Husrevi serdar edüp bölük vermişler. Dönerken serdar ve bölük basılmıştı.)

3 Köroğlu hakkında Halk Edebiyatı alamnda yapılan incelemeler, bizim vesikalara daya
narak verdiğimiz bilgileri hemen tamamiyle destekler mahiyettedir. Hattâ, bizim reaya ehl-i örf 
mücadelesine ve Celâlîlerin ortaya çıkışına ait burada verdiğimiz bilgiler ve isyânlann mahiyet



İzmir tarafından Demirci Oğlu, Haymana’da Aydın Yazıcı, Kırşehirde Ku
laksız Yusuf gibi, memleketin daha bir çok yerlerinde görünmeye başhyan 
levcnd ve sekban bölükbaşıları, bep birer Köroğlu ruhu taşıyan kimselerdi. 
Daha Köroğlu devrinden beri, âsîler İstanbul ile münasebette bulunuyorlar, 
şehirdeki bir çok fesatları idare ediyorlardı.

Hattâ, zengin bir takım ricalin ve tüccarların cariyelerini, inci, elmas 
ve altunlarıyle, Anadolu’ya ve daha çok, Kastamonu, Bursa taraflarına kaçırı
yorlardı '.

İran harplerinden sonra iç idarenin bozulması, sefere gitmiyen timar 
ve zpamet erbabının azl ile cezalandırılmaları, ümerânın, küçük memurların 
servetine göz dikmeleri, ve her hangi bir sebeple geçimi bozulanların art
ması gibi. Devletin kendi bünyesindeki karışıklıklar, levend ve sekban bölük
lerine, zamanla daha işbilir ve hatırı sayılır başbuğlar yetiştirmekte gecikmedi.

Yalnız, burda işaret edilmesi önemli olan bir nokta vardır: Köroğlundan 
itibaren iyice belirmiş olduğunu gördüğümüz Celâli hareketlerinin İçtimaî ve 
siyasî bakımdan suhte isyanlariyle ilgileri nedir? Bu sorunun cevabını isabeth 
verebilmek için, olaylarm baş tarafını, yâni, 1576 dan evvelki olup geçenlerini 
bilmek icap ederdi. Halbuki, bu devre ait elimizdeki bilgi daha yeteri kadar 
geniş değildir. İlerde arşiv incelemeleri arttıkça bu konu daha çok aydıalatıla- 
bileccktir.

Bununla beraber, talebe ve levend ayaklanmalarının, aynı İçtimaî sebep
ten, yâni memleketin geçirmekte olduğu İktisadî darhğın muhtelif halk taba
kaları üzerinde yaptığı etkiden doğduğunu geçen izahlardan anlıyoruz. Fakat, 
her iki hâdise de siyasî yönden düşünülünce, aralarındaki önemli fark göze 
çarpar. Talebe-i ulûm, o zamanki cemiyetin aydınları oldukları ölçüde, isyan
ları da, az çok fikrî bir esasa, bu günkü deyimle, zayıf de olsa, belli bir ortak 
gayeye dayanır. Daha olayın ük ydlarından itibaren, her medrese talebesinde 
kuvvetli bir suhtelik ruhu vardı. İlmiye mensupları hariç kalmak üzere, umu
miyetle ehl-i örf ve bütün kapu kulları kendilerinin en nefretü düşmanı idiler. 
Bu noktada, suhteler Anadolu âyânı ve kadılarla birleştiklerinden, ayaklan
maları miUî aristokrat ruhun bir ifâdesi halini aldı. Aynı İçtimaî yıkımın 
felâketlileri oldukları halde, levend ve sekbanlarla talebe-i ulûmun birbirleriyle 
etkili bir şekilde birleşemeyişlerinin sebebi bu olsa gerektir. Karayazıcı ile ye
ni bir devreye giren celâli isyanları zamanında, pek kabarık levend dalgalarına 
karşı, suhtelerin, halk ile birleşerek, şehirlerin savunulmasında çabalı bir rol 
oynamaları da aym fikirle izah olunabilir.
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leriyle karakterleri, Köroğlu Destanlarından çıkarılan neticelerle büyük bir benzerlik arzediyor. 
Bu hususta bak. F. Köprülü, Türk Saz Şairleri, s. 47, P. Naili Boratav, Köroğlu Destanı, S. 95, 
99, 120, 121.
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Geniş köylii-çiftçi tabakalarıınn, X V I. yüzyılda içine düştükleri sefaletin 
bir neticesi olarak kabul ettiğimiz levend ve sekbanlarda, suhtelerde görülen 
fikir birliğine benzer bir manevi bağın görülmemesi, daha doğrusu, celâlilerin 
kendilerini levendlik ve yahut sekb anlık gayretiyle besliyememeleri, bütün 
celâli isyanları devamınca göze çarpan bir eksiklikti. Bu yüzdendir ki, kendiler- 
siz isyan olamıyan bu zümre, çelişen gayelere hizmet eden bir alet olmaktan 
kendisini kurtaramamıştı. Gündelik geçimlerinin sağlanması zorundan gelen 
soygunculukları değişmez kalmak üzere, levend ve sekbanlar suhtelerle hareket 
ettikleri zaman, onların çıkarını koruyan, devriye bölüklerine girdikleri vakit, 
ehl-i örf’e hizmet eden, il erleri olarak, j>iğitb aşılar idaresinde eşkiyaya karşı 
güveni sağlıyan bir unsur idiler. Suhtelere bakınca, küçük bir zümrenin soygun
cu zulümlerine karşı, hemen hemen bütün Anadolu halkı ayaklandığı halde, 
dâvanın bir türlü halledilmemesi ve mücadelenin pek kanlı olması, bu hâHn 
mevcut olmasından ileri gelmekte idi. Çünkü, çekişmeye giren her iki taraf ta, 
yanlarına levend ve sekban toplamak suretiyle, kuvvetlerini az çok denkleş
tiriyorlardı

Köroğlundan itibaren, yahut daha biraz evvel, asî bölükler hâlini al
dıklarını söylediğimiz levend ve sekbanların asıl etkileri, suhtelere karşı Î1 
erleri kuruludüzeni ilerledikten sonra görülmeğe başladı. Çünkü, mahallî milis 
kuvvetlerinin başına, hükümet daha ziyade mazûl kimselerin ve yerli çavuş
ların geçmesini uygun bulmaktaydı. Suhtelerin bahsinde de söylediğimiz gibi, 
hükümetin bu hareketi, mazûl kimseleri ve zorba çavuşları resmî yoldan birer 
celâli şefi haline getirdi. Bilhassa 1584 de, suhte isyanlarını kati surette temiz
lemek için, her köy adına çıkan yiğitbaşılardan başka, bütün il erlerine başbuğ 
olmak üzere, her sancakta timar ve zeametten mâzûl kimselerin ve çavuşların 
serdar olarak seçilmelerine izin verilmesi, celâlilerin daha esaslıca meydâna 
çıkmalarına, yâni, birçok bölüklere kumanda eden asî şeflerin türemesine sebep 
oldu 2. Böylece, her vilâyette vali kaymakamları, seferden kalmış beyler, 
veya kethüdaları, subaşılan gibi, resmî vilâyet idarecileri karşısında, II erlerine 
dayanan ikinci bir otorite daha meydana çıktı. Şu halde, levendler, ehl-i 
örfün maiyyetinde devriye bölükleri, il erleri serdarlarının kumandasında da, 
U eri bölükleri olmak üzere, henüz düşman denmemekle beraber, birbirlerine 
rakip iki grup hâline geldiler. Ne kadar tehlikeli olaylara yol açılacağını kestire- 
miyen Hükümet Merkezi, gerek Î1 erleri serdarlarına, gerek ehl-i örfe, daha 
doğrusu, emrinde bir bölüğü olan herkese, suhte teftişi hakkında hükümler
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1 Anadolu’ da, artan bir süratle hep levend ve sekbanların türemesi, yâni, köylerin nüfu
sundan bir kısmunn, yerlerini yurtlannı terk ile erkeklerinin levend bölüklerine kanşmalan, 16. 
Yüzydın sonlarında en yüksek devresini bulduğundan, adalet fermanlarının çıkarılması ve Eğri 
seferinin yarattığı siyasî durum üzerine meydana çıkan ünlü Karayazıcıoğlu isyamnm bu İçtimaî 
sıkmtı ile birleşerek nasıl bir levend dalgası halinde Anadolu’ jnı altüst ettiğini geleçek kısımda 
göreceğiz.

2 Müh. Def. 53, s. 165



verdiğinden, Anadolu’da, benzeri daha hiç görülmemiş olan bir karışıklık meydana 
geldi. İstanbul’a yapılan şikâyetler o kadar çok ve biribirine zıt idiki, neler olup 
geçtiği hemen hemen anlaşüamıyordu. Devriye bölükleri, ümerânın maiyyetinde 
olarak durmadan köyleri dolaşmakta, çiftçi halka, salgınlar salıp, yük olmakta 
idiler. Celâli bölükleri ise, köylerin koruyucusu sıfatiyle, hele, çoğu köylü olan 
yiğitbaşdar idaresinde hareket ettiklerinden, daha ziyâde ehl-i örfün mallarına, 
yüksek timar ve zeamet erbabının vergilerine el koyuyorlar, suhte isyanlarında 
bariz bir nüfuzları olmuş bulunan kadıları ve âyânı öldürüyorlar, mahkemeleri 
basıyorlardı. Buna karşıhk, suhtelerin baş düşmanı olan ehl-i örf karşısındaki 
durumları birbirine uymamaktaydı. Bazı kere beylerin mal ve canlarına da kas- 
detmekle beraber, onlarla çoğuncası uyuştukları, bazı beylerin himayesini 
gördükleri, hattâ, icâbında onları kendilerine uydurdukları da oluyordu

Artık, şurda burda türediklerini gördüğümüz asî levend şefleri (ki, genel 
olarak hükümet kapusundan yetişmedirler), Köroğlu’nun devrine bakarak, da
ha çok kuvvet ve nüfuz kazanmışlardı. 1584 den itibaren adına Tasladığımız, 
Karaman’da Cabbarkulu -, Kastamonu’nun Uğurlu köyünden otuz kişiye 
yiğitbaşı seçilmişken isyan eden Abdurrazzak, Çorum’da Uzunoğlu, Bayındırb 
Dedebalioğlu Ali ve sekiz on ünlü arkadaşları, yanlarında kuvvetli sekban 
bölükleri olduğu halde, bulundukları sancaklardaki timar ve zeametlerin 
öşürlerini zaptedip, kadılara aman vermeden hakaret ile, sık sık mahkemeleri 
basıyorlardı \

C —  1584 DE SU H TELER’E K A R ŞI UYGULANAN SERTLİĞİN 

DOĞURDUĞU BÜ Y Ü K  K A R IŞIK L IK .

1 —  Ehl-i örfün kalabalık levend ve sekbanlarla vilâyet devrine 
çıkmaya başlamaları :

Vilâyet idarecilerinin hangi şartlar altında devriye bölükleri kurduklarını 
ve bu hareketlerinin reaya üzerinde nasd bir tepki yarattığını kaydetmiştik. 
Bundan başka, bu hal serbest levendlerinresmî hükümet adamlarının etrafında 
toplanmalarından, celâli karakterlerinin, kuvvet bakımından zarar görmeleri 
ve suhtelere karşı ehl-i örfün daha etkili mücadeleye imkân bulmaları gibi 
sonuçların meydana çıkacağı tabiî idi.
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1 Vilâyet ümerasından bir çoklarının eşkıyaları açıkça himaye etmeleri kendilerinin can 
diişraam olan suhtelerin vilâyet âyâm ve kadılar tarafından yardım görmelerine karşı bir muka
bele gibi görünmektedir. Vilâyet idarecileriyle celâlîler arasındaki bu münasebet X V II. Yüz- 
yıhn bütün celâli hareketlerinde bilinmesi ve gözde tutulması çok mühim olan bir noktadn*. 
Meselâ, bak. Müh. Def. 52, s. 214 (Bozok beyi eşkiyalan himaye etmektedir.)

2 Müh. Def. 53, s. 155
3 Müh. Def. 53, s. 100 ; (Asü Kırıkoğlu adı ile anılan Cabbar kulunun 1588 de dahi faali

yette olduğu görülüyor. Müh. Def. 64, b. 58, Müh. 58, s. 283, 293.



Devriye bölüklerinin ortaya çıkması ile, halkta mevcut ehl-i örf düşmanlı
ğının bütün bütün arttığını, bundan faydalanarak âyân ve kaddann talkı, 
yer yer, ümerâya karşı gelmeye sevk ettiklerini. Batı Anadolu’da vilâyet 
idarecilerine sık sık saldırmalar olduğunu biliyoruz. 1584 sıralarında Anadolu 
âsâyişi böyle bir görünüşte iken, hükümetin, suhtelerle anlaşmada, başarısız
lığa uğraması üzerine başvurduğu tedbirler, gerek reaya ve gerek ehl-i örf için 
yeni yeni duı-umlar doğurdu. Suhte isyanları bu tarihten sonra da devam etmek
le beraber, artık yavaş yavaş önemlerinin ve kuvvetlerinin kaybolmakta 
bulunduğu meydana çıktı. Buna karşılık, iç kavgalarda baş rolü celâli bölükleri 
aldılar. Kadılar ve âyân, uzun senelerdir suhteleri arkalama ve kışkırtma du
rumunda oldukları için, yenilgileri de beraber oluyor, aynı zamanda, celâlîler 
tarafından yapılan soygunların ve cinayetlerin kurbanları arasına giriyorlardı. 
Ümerânın ise, levendlerle uyuşmak imkânları her zaman mevcut idi. Çünki, 
kendi devriye bölükleri de levendlerden toplanmış, hattâ, birçokları, celâli 
levend bölüklerini hiinayeye başlamışlardı. Haklarında fazla şikâyet görülür 
de, hükümet merkezince tazyik olunurlarsa, asî bölüklerini terk etmekte 
olanlar var ise de, kendileri celâli olanlar da çoktu.

Bununla beraber, bu haller pek fazla olmayıp, ehl-i örf dahi, genel olarak 
büyük servet sahibi olduğu için, onlar da celâlilerin saldırı hedefi idiler. 1584 den 
evvel, suhte bölüklerine ve asî sancak reayasına karşı kuvvetli bulunmak 
mecburiyetinde olan ümerânın, bu defa da karşısına üçüncü bir unsur, celâli 
bölükleri, daha zorlu bir tehlike olarak dikilmişlerdi. Bunun üzerine, vilâyet 
idarecileri, maiyyetlerindeki devriye bölüklerini daha da arttırmıya, vilâyet 
devrine pek sık çıkmıya başladılar. Devriye bölüklerinin ve celâli gruplarının 
köyler üzerindeki zulümleri dayanılamaz dereceye geliyordu. Levendlerin 
ücretleri ve doyurulmaları hep köylü reayanın sırtına yüklendiğinden başka, 
sancaklardaki zengin âyân ve tüccarlar da, her fırsatta gene onu soymaya baş
ladılar. Suhtelerle birlik olduklarından dolayı Anadolu âyâm, hattâ zeamet ve 
timar sahipleri, cezalarını çekiyorlardı.

Suhtelerle âyân ve kadıların en iyi anlaştıkları yörelerden olan Şarkikara- 
hisar, Canik, Amasya gibi sancaklardan ümerânın zulümleri hakkında kalaba
lık şikâyetler gelmiye başlamıştı. Daha 1583 de, Amasya Beyinin kethüdası 
olan Buçukoğlu Ahmet, suhtelerle giriştiği bir çarpışmada yenilip, Amasya 
Kalesine kapanmış, İstanbulun kendisini azletmesi üzerine, kaleden kurtularak, 
suhteleri kendisine karşı himaye etmiş olan İskilip, Merzifon çevrelerindeki 
kasabaların âyân ve ileri gelenlerinden intikam almak üzere, kalabalık bölük
lerle devre çıkarak, bir çok yüksek timar ve zeamet sahiplerini ve âyânı öldürüp 
ınallarmı yağma etmiş, dehşete düşen halk yer yer korunma tedbirleri almışlar
dı 1. Geniş bir çevrenin reayası Buçukoğlundan feryad ederken, Amasyaldar da
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1 Bak. Müh. Def. 52, s. 214 (Sinan Çavuş’a ve Amasya Kadısına yazılan liaşka bir hükümde 
zikrolunduğuna göre, isyan eden, Buçukoğlu Ahmet değil, bizzat Amasya beyi Mustafanm kendisi-



onun dürüstlüğüne ve eşkıyanın hakkından geldiğini şahadet ediyorlardı 
Amasya’da cerayan ettiğini gördüğümüz şu hal, 1584 den itibaren, Anado
lu ’nun her tarafında görülmeye başladı.

Canik Sancağının âyânı da, ebl-i örf hakkında uzun bir mahzar yollıyarak, 
demişlerdi ki, “ her hangimizde bir kaç akçe zannolunsa mirlivâmn ketbüdâsı 
ve subaşları tutup bilâ sebep zincire vurup kadıya götürmeyip şikâyet olma 
yok iken ve üzerimize nesne sâbit olmadan elimizde olan malımızı alıp bıra
kırlar ve bass-ı hümâyûn reayası olanlarımızın eminleri gelip bizi tutup katiyyen 
kadılara müracat etmeyip, bizim kadımız gayridir, Vilâyet kadılarının bizde 
methali yoktur deyû istedikleri kadar malımızı almayınca bizi ıtlak etmezler. 
Oğlumuz ve kızımız belki ehlimiz bizim olmayıp kızlarımızı birisine tezviç 
etmek istediğimizde ümera tarafından muratlarınca akçe ve sair nesne alma
dan rıza vermedikleri ecilden kadılara varıp şikâyet ettiğimizde, nıen’e kaadir 
olmadıklarından, şikâyetlerimizi dinlemezler, ahvalimiz diğergûn olmuştur, 
Hakkımız aranıp zulüm üzerimizden kaldırılmazsa perakende ve perişan 
olmamız mukarrerdir!”

Ehlinin şikâyetlerini bu yolda ifâde eden âyân: “ Filhakika zulüm, şikâyet
lerinden daha fazla olup, bunun sebebi kadılıklar ifraz olunup ednâ olmalda 
kudretli kadılar dahi kalmayıp def-i zulm etmeye mecalleri olmadığı muhak
kaktır demek suretiyle, naibliklerin kadılıklardan ilişikleri kesilip, her naih 
müstakil kadı olduğu için, adalet sağlanmasının mümkün olmadığı fikrini ileri 
sürüyorlardı 3.

Kadılar ve âyân için suhtelerin mağlup olması kötü bir durum yaratmakla 
beraber, vilâyet idarecilerin asayişi korumak, şahsî güvenlerini ve menfaat- 
larını sağlamak için devriye faaliyetini arttırmaları onlara yeni bir fırsat verdi: 
Her tarafta, reayanın önüne düşerek, şikâyetlerini merkeze duyurmalarında 
aracı oldukları gibi, halkın, silâhlanarak, vilâyet idarecilerine karşı daha esaslı 
bir mücadeleye hazırlanmalarında kentlilerine yol göstermeye başladılar.

1504 DE ŞU H TELERE K ARŞI DUYULAN  SE RTLİK  1 2 7

İdi. Fakat, bu şualarda Mustafa Bey, Rum Beylerbeyisiyle beraber Demirkapı muhafazasmp 
gitmiş olduğundan, ketlıüdâmn isyan etmiş olması daha doğrudur) Aynı Müh. s. 213.

1 Müh. Def. 52, s. 253 (Buçukoğlu Ahmet’ in zenginleri vc bir çok timar vö zeamet erbabım 
öldürdüğü geniş bir sabanın kadıları, adı geçen şakinin katlini İsrarla talep ettikleri halde, Amas
ya kadılan, müderrisleri, âyânı aksini iddia ederek, kethüdanın, eşkiyanm vücudunu ortadan 
kaldırdığını, memleket muhafazası için lüzumlu bir adam olduğunu ileri sürerek, affolunmasını 
talep ediyorlardı.

2 Câııik Âyânımn ifadelerine görc, evvelce mahkemelerin birbirlerine bağlı oldukları, san
cak kadılaı*ımn, kazâ kadılan üzerinde ve kaza kadılanmn da nahiyedekiler üzerinde kontrol ve 
mürakebe hakkına haiz oldukları anlaşılmaktadır. Bundan başka, 1016 hicri yılına âit numarasız 
mühimme defterinde, s. 170 de, Kastamonu kadısmm bu hususta bir şikâyeti vardır. Orada 
‘ ‘nahiyeleri kazalardan ifraz olunan müstakil olmakla”  nahiye kadılarının ve naiplerinin yer
lerinde oturmayıp, kendi başlarına hareket ederek, ahaliye zulmettikleri haber veriliyor.

3 Müh. Def. 52, s. 374



2 - 1584 Yılı Umumî Suhte Teftişinin Anadolu’daki Şiddetli Tepkileri;

Hükümetin, suhteleri âdeta imha için İl erleri serdarlarına, ümerayâ, 
hattâ çavuş ve subaşı gibi aşağı kademeden kimselere yetki vermesi. Anadolu’yu 
suhte isyanlarının yarattığı karışıklıktan daha ağır bir duruma sürükledi. Bir 
sancakta, hepsi “ ehl-i fesad üzerine”  tayin olunmuş bir kaç serdar buluna
biliyor, bunların, kalabalık bölüklerinin başında, birbirleriyle karşılaş
tıkları, birinin kovuşturduğu mücrimlere, diğerinin arka verdiği görülüyordu. 
İş suhte kovalama sınırını aşmış, reaya ve kadıların da içinde bulundukları 
halk gruplanyle vilâyet idarecilerinin, bilhassa ümerâ kethüdâlarının, subaşı- 
lann -»'e kaymakamların teşkil ettikleri ehl-i örf sınıfı arasında kanlı bir didişme 
şeklini almıştı. Ehl-i örf ile reaya husumetinin çok evvel başladığım yukarıda 
kaydettiğimiz Batı Anadolu’da bir çok olayların geçmekte olduğu gelen şikâ
yetlerden anlaşılıyordu.

Teke Sancağının Kaş Kazası kadısı, İstanbul’a mektup yazarak, 1585 de 
Teke Sancağında olan kanlı bir hâdiseyi haber vermişti. Anlattığına göre, Ana
dolu Beylerbeyinin, suhteleri ele geçirmek için, Hamit Sancağındaki bütün 
kadılara yolladığı emri bu sancağa götürmiye memur olan Husrev Ağa, yanın
daki bölükleriyle, Teke Sancağına emir’ e aykırı olarak girmiş, sancak kadı
larının, suhteler hakkındaki beylerbeyi emrinin kendilerine hitaben yazılmamış 
olduğunu söylemeleri üzerine, oranın subaşıları ve zeamet erbabı ile birleşerek, 
mahkeme önünde bir çok kimseleri öldürüp, bazılarını ağır yaralamış, ne kadar 
kimseleri de beraberinde alıp gitmişti \ Bolu Çevresine yollanan Haşan Ağa 
Bölüğü de, köylüler tarafından teftişe kabul olunmadığından, ihtimal, âyânm 
reayayı kışkırtığı şüphesiyle, Kıbrıs Kasabasını adı geçen bölük levendleri 
basarak, ahaliye hayli zülüm ve işkence yaptılar. Anadolu Vilâyetinin diğer 
bütün sancaklarında da, “ suhte teftişi”  namiyle, bir çok müfrezeler, hattâ, 
ellerinde emirleri bile bulunmayan çavuş ve müteferrikalar dolaşmakta ve 
ehâlinin ehl-i iyâlleri üzerine konarak, ırzlarına geçmekte, paralarını soymakta 
idiler. İstanbul, ehl-i örfün reayaya yaptığı zülümler ve cinayetler hakkındaki 
şikâyetlerle doluyordu ^

Suhte isyanlarının, vilâyet idarecilerine karşı reaya ayaklanmalarımn 
teşvikçisi olan kadılarla ümeranın arasını açtığı, hattâ, bundan doğan dâva
ların, vUâyette hallolunamıyarak, İstanbul’a mürafaaya çağrıldıkları bile 
görülmekte idi Torosların ötesinde, yâni. Güneydoğu Anadolu’da, suhte 
meselesi aslâ mevcut olmadığı, serbest levend ve sekbanlar da o bölge
de az görüldüğü halde, huzur bakımından hiç de iyi bir halde değildi. Zaten 
eskiden beri türkmen ve kürt boyları arasında, birbirlerine karşı saldırı eksik
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1 Müh. Def. 58, s. 342
2 Müh. Def. 60, s. 55, 62, 87, 176
3 Müh. Def. 50, s. 218



olmamakla beraber., soyguncu memurların tüi'kmenlere baskılan sonucunda, 
onlar arasında da hükümete karşı olan ayaklanmaları artırıyordu. Ruba 
(Urfa) ehâlisi, sancakbejT ve adamlarının, ehâli üzerine konmalarından 
sızlanmakta idi. Tarsuslular, daha ileri giderek, aralarında ant içtikten sonra, 
alaybeyisini öldürüp, hem mahkemeyi hem de sancakbeyiniiı divânını bastılar. 
Anadolu’da, idare diye birşey kalmamış, suhteleri sindirmek gayesi ile çıkarılan 
yersiz bir ferman bütün düzeni altüstetmiş, memleketin kontrolü Hükümet 
Merkezinin elinden iyice çıkmış bulunuyordu. ‘ ’Suhte teftişi”  bahanesiyle, bir 
bölük toplayıp dolaşmak, para kazanmak için adetâ bir yol hahne gelmişti. 
Bütün Anadolu’ da yaşıyanları içine alan bu kadar geniş bir mücadelede, yegâne 
emir sahibi pâdişâh olması lazımken, subaşı, çavuş ve başka küçük ehl-i örften 
gayri, beylerbeyleri bUe, bu hususu gözde tutamıyorlar, reayaya karşı vilâyet 
idarecilerinin başında olarak, boğuşmayı idare ediyorlardı. Kasaba ve köyleri 
basan devriye bölüklerinin hemen çoğu, vilâyet beylerinin kendi adlarına dolaş
makta idiler '. Yalnız durum bu kadar basit değildi. İrandaki ordularm başın
da bulunan “ serdar-ı hümâyûn”  dahi, Anadolu işlerine karışarak, kendi adına 
bir çok adamlar gönderiyordu. Bilhassa Kırşehirde geçen bir olay, 1584 deki 
suhte teftişinin vilâyetlerde yarattığı durumu, hattâ bütün iççekişmelerin 
karakterini açıkça ve en iyi göstermesi bakımından gayet önemlidir.

Hâdiseyi Bab-ı Hümâyûn’a arz eden Sabık Halep Beylerbeyisi Maksut ve 
Tebriz Kadısı Seyit ŞcrafeLtin ile Kırşehir Naibi Ali’nin beraber yazdıkları mek
tuplarından anlaşıldığına göre, bu paşa Diyarbalcır’a giderken, misafir olduğu 
yere köylüler gelerek, iki reis idaresinde otuz-kırk levendlik bir kuvvetin köyleri 
bastığını, yolcuları ve misafirleri öldürüp paralarını aldığını, ehalinin ırzına 
geçmekte, mallarım yağma etmekte olduğunu haber vermişlerdi; bunun üze
rine, Maksut Bey, Kırşehir’ e vararak, adı geçen bölüğün Ozkişi Köyünde bu
lunduğunu öğrenince, köylülere, bunları sabaha kadar tutmalarını ve sa
bahleyin haklarında tahkikata girişeceğini tenbih etti. Beyin bu hareketinden 
cesaret aldıkları anlaşılan civar köylerden dörtyüz kişi, sabahleyin bütün 
bölükten olanları yakalamak üzere, köyün etrafım sarmış bulunuyorlardı; 
âsiler silâhla karşı koymaya kalktıklarından, Maksut Bey, kan dökülmesine 
mâni olmak için, bölük reisleri olan Ahmet Oğlu Timuru ve Veled Oğlu Süley
man Çavuşu yanına davet ederek, kim olduklarını sorduğu zaman, bunlar, 
Manisa’da vali olan Şehzâde Mehmed’in Lalası kapısından olduklarını söyli- 
yerek, Şehzâde’ce “ suhte kırmağa”  memur edildiklerine dair bir de emir 
sûreti gösterdiler. Hakikaten, Timur’un, Şehzadenin müteferrikalarından 
Süleyman Çavuşun da, Lala’nm çavuşbaşısı olduğu meydana çıktı. B ö
lükleri ile dolaştıkları yerlerde hayli adam öldürüp, para, at gibi şeyler top 
ladıklarım kendileri ikrar ettiler Misallerini verdiğimiz üzere, en yüksek-
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1 Müh. Def. 60, S. 24,5
2 Karaman Beylerbeğisi Muhiddin, vilâyetinde bulunan bütün sancakları kendisi dolaşa

rak, ehaUden paralar toplamakta idi. Müh. Def. 64. s. 31,



memurların bile, İstanbul’ dan iyi niyetle çıkarılan bir emri, örneği burada 
görüldüğü üzere, bu kadar kötüye kullanmaları. Şehzade Lalâsının, Manisa’dan, 
hem de geleceğin padişahı olan bir şehzâde adına, tâ Bozok’a kadar soyguncu 
bölükler yollaması, III. Murad devri ricalinin ahlâkça ne kadar düşmüş ol
duğunu gösterdiği gibi, Anadolu’da geçmekte olan büyük kanh olayların 
hakikî sebepleri hakkında da bize açık bir fikir verir ı. Kısacası, 1584 olay
larının Anadolu didişmelerini tamamen yeni bir safhaya soktuğunu iyice 
görmekteyiz. Bu yıldan 1587 ye kadar, âdetâ, üç seneUk bir yeni şekle geçme 
devri görülüyor. Bir taraftan suhteler, iç kavgadaki baş köşelerini yavaş 
yavaş kaybetmişler, celâli bölükleri bunların yerine geçmiştir. Bu o kadar 
açıktır ki, 1587 de, Anadolu’ya yeniden bir “ umumî teftiş”  emirnamesi 
yollandığı zaman, artık talebe-i ulûmdan söz bile edilmemiş, sırf celâli bö
lüklerinin dağıtılması ve eşkiya reislerinin haklarından gelinmesi üzerinde 
durulmuştur İd, bunları da tafsilatıyle aşağıda göreceğiz. Buraya Uâve olu
nacak bir nokta da şudur ki, bundan sonraki hâdiselerin mahiyetini anlamak 
için, esash üç mücadele grupunun bilinmesi lâzımdır: a) Kadılar idaresinde, 
kendilerini koruma maksadile çekidüzene giren halk tabakaları, b) Celâli 
reislerinin etrafında toplanmış olan âsî levend ve sekban bölükleri, c) kala
balık devriye bölükleriyle İdarî dizgini ellerinde tutnuya çahşan vilâyet 
idarecileri.

3 —  D İR L İK  E RB AB IN IN  M ÜCADELEYE KARIŞM ASI :

İran Harblerinin Timarb Sipahi Üzerindeki Etkileri.

İran harblerinde en büyük ağırlığın Anadolu timarlı sipahilerine yük
lendiği bütün seferler süresince görülmektedir Kapıikulları, serdarın 
yanında, mevcutlarının üçte biri ölçüsünde sefere iştirak ettikleri, ulûfelerini 
eksiksiz aldıkları, hattâ, serdarı kendi arzularına boyun eğdirdikleri halde, 
timarlı sipahi için durum tamamen ayrı idi. Devlet, Rumeli’yi boş bırak-
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1 Müh. Def. 64, s. 143
2 III. Murad’m 26 yıl süren hükümdarlığı sırasında, Anadolu hâdiseleri hakkında güttüğü 

siyasetin reayayı koruma esasma dayandığını, bunun ise iç kavgayı 17. inci yüzyıldaki şekline 
vardırmakta büyük bir etki yaptığını kabul etmek icabeder. Başta Âlı olmak üzere (bak. Künhül 
-ahbar. Nuru Osmaniye Elyazması, No: 4307, yaprak: 589, 597, 601, hemen bütün vakayazarla- 
nn  hücum ettikleri bu padişahın, onlarm iddiaları aksine, iyi bir hükümdar olduğunu, hiç olmazsa 
iyi niyeti bulunduğunu, iç hâdiseler hakkındaki aldığı kararlarla isbat ettiği söylenebilir. Salta
natı zamamndaki başarısızlıkların, kendisinden ziyade selefleri zamanında ahlâkları ve disiplin
leri bozulmuş soyguncu bir memur zümresinden ileri geldiğini bütün izahlarımız gösterecektir. 
Buna mukabil, tahta geçer geçmez reayanın arzuhallerini kendisi okumak, suhte hakkmda sık 
sık af ilânı, zalim ehl-i örfe karşı reayayı korumak için mücadele etmek ve hele, iUc “ adâlet 
fermam” nı çıkarmak suretile ehl-i örfün reaya karşısmda mahkûm edilmesi Murad’ın yüksek 
kalbliliğini gösteren en iyi delillerdir.



mıya cesaret edemediğinden, bütün seferler aşağı yukarı Anadolu Dirlik 
erbabının omiîzlanua yüklenmekte, öte yakadan, pek az kuvvet gelebilmekte 
idi. Timarlı sipahi, Devlet’ten ayrıca para almadığından, dirliğinin gelirine 
dayanıyordu. Halbuki, Anadolu reayasının, en büyük şehirlerden, en küçük 
köylere kadar her yerde büyük bir çekişmeye tutuşmuş olduklarını yukarıdan 
beri görüyoruz. O halde. Dirlik erbabı, seferde iken değil, kendileri köyle
rinin başında iken bile, reayadan vergilerini tamı tamına almakta büyük bir 
zorluk çektikleri ve vilâyet idarecilerinin timarlı sipahilerin gelirine sık sık mu
sallat oldukları göz önünde iken, kendileri seferde bulundukları sırada, gön
derdikleri harçbkçılarımn dirliklerinden hiç bir şey elde edemiyeeekleri mu
hakkaktı. Bu durumda, maddî yönden, Dirlik erbabının seferlere devam 
etmeleri ve hele uzun süre kale ve sınır bekçihklerinde kalabilmeleri imkân
sız gibi idi. Eşkiyamn, seferde bulunan yüksek timar ve zeamet sahiplerinin 
evlerine saldırmaları, dirliklerinin gelirine elkoymalan, asker üzerinde pek 
kötü etki yapıyordu.

İktisadî darlık da, hükümet hizmetlileri arasında, gene en çok Dirlik 
erbabını etkiliyordu. Hele küçük timar sipahileri, kendilerini geçindiremi- 
yecek lıale gelmişlerdi İptidadan dirlik tevcihinin kıymetten düşmesini 
hazırhyan sebepler, bunlar için de aynı idi. Hattâ, genel olarak, İran harb- 
leri sırasında vilâyetlerin bekçiliğine altı bin akçeden aşağı dirlik sahipleri 
bırakıldığı, yâni, bütün Anadolu’nun küçük tımaılı sipahileri, çok vakit se
ferden esirgendikleri halde, vaziyetlerinden bir türlü hoşnut olmamakta, 
hükümete olan dargınhklarım her davranışlarında göstermekte idiler. Vilâ
yet idarecileri, sahteler ve başka eşkiya karşısında zor bir duruma düşünce, 
devriye bölükleri toplamıya mecbur olmalarında, muhafaza sipahilerinin 
vazife yapmaktan kaçmalarının da etkisi olduğunu söylemiştik.

Kanunî’nin son yıllarından beri, diğer devlet hizmetlerine bakarak, 
itibarmı çok kaybettiğini gördüğümüz timar dirliklerinin, Anadolu reayası 
gözündeki ha\iki kıymetini İran harbleri zamanında geçen olaylarla anla
mış oluyoruz. Özellikle, suhte isyanlarmda ve eşkıyayı kovuşturmakta, sipahi
lere yardım edeceklere iptidadan dirlik verileceği devlet tarafından çok defa 
ilân edildiği halde, pek aldırış eden çıkmamıştı.

İran harbieriiıe katılmamak için, timar sipahilerinden bazılarinııı timar- 
larını başkalarına devre kalkmaları, Kıbrıs, Şam gibi kalelerdeld yeniçeri
lerin timara çıkmayı istemediklerinin çok görülür olması harb zaman-
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1 Âlî bu konuda diyor ki “ 986 tarihinden beri kızılbaş serhattine sefer edip derd-i iflâsa 
giriftar beylerbeyiler derbent beyler taht-ı hükümetlerindeki sipah ve dertme fukarası ile yine bu 
hizmete memur oldular.”  (Aym  eser, yaprak: 554)

2 Reayanın, çiftini bozarak buraya dağıldığı ve bundanda sipahilerin çok zarar ettikleri, 
bu sıralarda çok şikâyet edilir bir mesele halini almıştır. (Bak. Selânikî, b. 79). Çiftini bozarak 
ziraatı terk edenlerin gitikçe arttığım bu tedkik ettiğimiz devirde sık, sık görmekteyiz. Meselâ, 
Kıbrıs beylerbeyine yazdan bir hükme göre, (Müh. Def, 58, s. 6), bazı timar erbal)i reayalanmn, 
gidip Kıbrıs’a yeniçeri yazıldıklarından şikâyet ediyorlardı.



lannda timardan feragat yasak edildiği zaman, bu defa da kaçaklığa baş
vurmaları, timar sahiplerinin de, çoğuzaman, celâlîler tarafım tutmaları, 
timar dirliğinin, evvelki yüzyıllara bakarak, hiç olmazsa X V I. Yüzyıl or
talarından bu yana, eski itibarım kaybetmiş olduğunu en iyi gösteren delil
lerdir.

Şu hale göre, levend ve sekbanlara, yalnız mazûl dirlik sahipleri değil, 
dirlikleri ellerinde olan küçük timar sipahisi ve vilâyet idarecilerinin haksız- 
lığmâ uğrayan yüksek timar ve zeamet sahipleri de katılmakta idiler. Dirlik 
sahibi bulunan, hattâ, mal ve servetçe zengin oldukları için, maddî durum
larından hoşnut görünen bir çok çavuşların ve ümerâdan bâzılarımn isyan
larına başhca sebep ise, evvelce de tekrar ettiğimiz gibi, devlet hizmetlerin
deki değerlerin dengesiz olması ile, vilâyet ricahnden, daha çok yerli olan
larının, hemen hemen yükselmek ve yüze çıkmaktan tamamıyle kalmış olma
larıdır K Şimdi, bizim mevzumuz için asd önemli olan, timar dirliklerinin, 
İran harpleri ve Anadolu karışıkhkları devamınca ne gibi etkilere uğradık
larını gözden geçirmek olacaktır

Bütün diğer işlerde olduğu gibi, Osmanlı timar rejiminin bozulmasında 
da, yarım yüzyıla yakın devam eden Kanunî Devri bir çok sebepler hazır
lamış görünüyor. Anadolu timar sipahisini yükselme imkânlarına set çeken 
ve, 20.000 akçeden yukarı dirliklerin, bundan sonra, İstanbul’da gürültü çı
karmak derecesinde baskı yapan yeniçerilere verme kaidesini koyan bir fer
manı, Nahcivan seferinden dönüşte, Amasya’da bu padişah çıkarmıştı. lier  
halde, Kanunî’nin bu kararı, Anadolu’nun İdarî durumu için önemi az olmıyan 
bir etki yapacaktı. Çünkü, bu hâl, vilâyet ayânına ve ocakzâdelere devlet 
hizmetlerinin yukarı derecelerini kapamak demek olduğu gibi, ümerâdan 
zeamet tevcihi hakkı alındığı için de, beylerin otoriteleri yönünde zararlı 
idi. Bunların hepsinden daha önemli olmak üzere, timar erbabımn terakki 
kapularını kapamış oluyordu ki, bizim tahminimize göre, Anadolu karışık- 
hklarmda yüksek timar erbabım isyana sevk eden önemli sebeplerden birisi 
bu olmak lâzımdır 3.
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1 Müh. Def. 48, s. 170 (Kıbne Bcylerbeyisine hüküm)
2 Ba hususta Hüseyin Hüsameddin, Amasya TariM, C. 3, s. 275 den itibaren önemli bilgi 

vardır.
Osmanh İmparatorluğunda timar rejiminin bozulması, daha 16.ıncı yüzyılm sonlarmdan 

beri pek çok vaka yazarların ve zamammızm müelliflerinin ilgisini çeken bir konudur. Fakat, 
meseleyi tetkik edenlerin hemen çoğunluğu imparatorluğun İktisadî sarsıntı geçirdiği uzun sene 
1er süresince timar dirliğinin kıymetten düştüğü düşüncesini tutmadıklarından, hep timar- 
rejiminin nizam ve kanunun bozulduğu, bu sûretle de İdarî bozukluklar neticesi timar dirlikleri
nin rical tarafmdan zabtı başka yollarla timarh sipahiliğin önemini kaybettiğini müdafaa etmiş
lerdir. Bizim çıkardığımız şu makaleye bak.D.T.C.F.D. C. V , Sayı. 3, Yeniçeri Ocak Nizamıran 
Bozuluşu.

3 Müh. Def. 61, s. 113 (III. Murad tarafından 16 ocak 1S86- 5 Muharrem 99S de, yeniden 
zeametlerin buıidan sonra yeniçerilere verileceği hakkında bir emirname çıkarıldığı zaman, bu 
kaidenin evvelce Kanunî tarafından konduğundan kaydma lüzum görülmüştü).



Esasen, bu padişahın son yıllarında, kendisinin de gözleriyle gördüğü 
iç kavgaları, ve selefleri, II. Selim üe III. Murad gibi padişahların cülusları 
sırasında çıktığım gördüğümüz devlet büyükleri arası olayları, daha önce 
bu yolda kapukuUarı lehine yapılan nizam değişiklerine karşı doğan tepkiler 
diye kabul etmekten başka çare yoktur

İran’ a harb ilân olunduğu zaman, Anadolu’ da ne gibi etkileri görüldüğü
nü yukarıda belirttik. Şimdi de asıl, sefere çağrılan timar erbabının, asayişi 
kıl üzerinde duran Anadolu içindeki tutumlarını ele alarak, iç mücadelenin 
1584 sonlarına kadar aldığı son şekli belirtelim:

1578 de, serdar ile beraber, bütün Anadolu askeri İran harbine çağrıl
dığı zaman, timar erbabının sefere koşulma imkânları olup olmadığı düşün- 
nülmiyerek, her sancaktan, ancak 35 üe 50 arasında, küçük timarh sipahi 
muhafız olarak ahkonmuştu. Halbuki, yukarıdan beri, maddî manevî sebep
lerini izah ettiğimiz üzere, umumiyetle timar ve zeamet erbabından yerli- 
çavuşlar durumlarından hiç hoşnut değillerdi. Bilhassa Anadolu halkından 
yetişme çavuşlar, her türlü terfi ümitlerini kestikten sonra, artık, bulun
dukları yerlerde, mal ve mülke dayanan yarı derebeyi bir tutum kazanmıya 
bakıyorlardı. Şu halde, bütün kuvvetlerini zenginliklerine ve zorbahklarına 
dayamış olan bu reşit yüksek timar ve zeamet sahiplerini, her hangi orta 
bir devlet memuru çavuş gibi, sancakbeyinin emri altında harbe götürmek 
mümkün değildi. Çok fakir duruma düşen ve vilâyet idarecilerinin elinde 
oyuncak olan küçük timar erbabı sipahiler de, bu zorba çavuşların en sağlam 
yardımcıları idiler. Harbin ilk yıllarında timarlı sipahilerinin bu durumu 
anlaşılamadı; fakat, seferler arka arkaya geUp te, timar erbabından sürekli 
fedakârlık istenince, mesele meydana çıktı. Seferden kalmak için Anadolu 
askerlerinin ellerinden geleni yaptıkları görüldü. Ricalin rüşvet almıya olan 
meyli, iltimasın artması ve herkesin idareye burnunu sokması, pek çok timar 
sahibinin, uydurma birer vazife için emir alarak, seferden kalmalarına imkân 
veriyordu. İşlerini bu yoldan yürütemiyenler de “ feragat”  yoluna sapmış
lardı. Fakat, “ sefer zamanlarında dirlikten feragatin kanun ve nizama aykı
rı olduğu” nu ileri süren hükümet, bunları kabul etmemiye başladı

Bunun üzerine, seferden kaçmaların çoğalmakta olduğu görüldü. Hükümet, 
kaçaklara, dirliklerini ellerinden almaktan başka ceza veremediği için, kaçmaları 
önleyemediği gibi, boş dirlikler de artmakta idi. Serdarın istediği miktarda
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1 Şehzadelerin; Anadolu’dan pelip, tahta cülus etmeleri, İstanbul’da bu yolda sıkıntılar 
doğurmakta idi. III. Mehmed’ den sonra, artık padişah namzetlerinin, Anadolu’ya gitmelerinde 
bu hususunda etkisi olduğu ihtimâli vardır.

2 Müh. Def. 60, s. 238 (Ferhat Paşa ile 1584 de seferden geri dönen Anadolu askerlerin
den ihtiyar ve hastahklı olanlar, feragat etmek için müracaat etmişler, fakat hükümet kabul 
etmemişti. Sonradan hakîki ihtiyar ve hasta olanların dirliklerinin başkalarma vermek isteyen 
hükümet, bu sefer de bu halde olanların itirazlarıyla karşılaştı.



kuvvet tedariki için, açık olan dirlikleri tevcih etmek mukabilinde, gönül
lü toplamak üzere Anadolu’ya çabuk çabuk müracaat ediliyor, bununla bera
ber, istekli, ya hiç çıkmıyor, yahut çok az çıkıyordu Bundan başka, hükü
met, bütün vilâyetlere gönderdiği genel emirlerle, Türklerin azınlıkta bulunduk
ları yerlerde, özellikle sınır vilâyetlerinde ve Arap memleketlerinde, boşalan 
dirliklere, hisar erlilderine ve ulûfeü dirliklere Türk olmıyan müslümanların 
alınmamasını, açılan gediklere Anadolu’nun “ yarar yiğitlerini”  alıp götür
melerini tekrar tekrar yazıp durdu. Fakat, dediğimiz gibi, Anadolu 
ehâhsinin gözünde, padişahın kapukulluğundan gayri değeri olan dirlik kal
madığından, bu türlü emirlere tam olarak uyulamıyordu

Şu halde, Kıbrıs harblerinden beri, acemi oğlanı, kul karındaşı ve ümera 
köleleri gibi aslı Türk olmıyanların timarlı sipahiliğe bol bol geçmiye imkân 
bulmaları, ricaUn ve valilerin, bu yolda, kendi adamlarım kayırabilmeleri, 
hep, Anadolu ehalisinin timar dirliğine itibarsızlığından ileri gehyordu. Böy- 
lece, timarh sipahiliğin düştüğü şu kötü durum, İran Harbleri üzerindeki 
etkisini şiddetle göstermekte idi. Anadolu’nun timar düzenini altüst eden 
bir olay da, 1582 senesinde Anadolu askerlerinden önemli bir kısmının Demir 
Kapu muhafazasına memur edilmelerinden dolayı, hükümet ile bu sefere 
koşulan dirlik sahipleri arasında çıkan anlaşmazlıktı. 1578 den beri timarlı 
sipahiler arasında seferlere karşı itirazlar görülmekte idi; fakat, bu iş henüz 
büyük bir mesele sayılmıyordu. Nihayet, Demir Kapuda bulunan Özdemir 
Osman Paşa’mn, 1582 de. Hükümetten kuvvet istemesi üzerine, bütün Rum 
(Sivas) ve Karaman vilâyetleri üe Anadolu Vilâyetinden de bâzı sancakların 
askerleri bu vazifeye memur edildüer. Trabzon ve Samsun iskelelerinden 
gemüerle Kefe’ye çıkılarak, oradan Demir Kapuya gidilecekti. Rumeli tara
fından da, gene deniz yoluyla, birçok sancakların timarlıları aynı göreve 
yollandılar. Anadolu askerlerine hareket emri verildiği vakit, gidecek kuv
vetlerin başına serdar tayin olunan Sivas Beylerbeyisi, sefere bütün kadrosu 
ile çıkamıyacağını, çünki, timar erbabından bir kısmının fakir ve bazısının 
“ mariz”  (hastalıklı) olduğunu bildirmek suretiyle, timar erlerinin hakikî 
durumlarını ifade etti. Hükümet Merkezi, bunun üzerine, vâliye, sefere gide
cek gücü olmıyanların geri bırakılmaları hakkında yetki vermek zorunda 
kaldığından, bir iddiaya göre, o, bunu yerinde kullanmıyarak, bir çok hâli 
vakti yerinde olanları da seferden esirgedi

Bir kısım gönüllü, ve anlaşıldığına göre, bir parti medrese talebesi de 
birlikte olarak, çok eksik bir kadro Ue Kefe’ye varıldığında, dirlik erbabı 
arasında yeniden itirazlar yükselerek, bunların önemli bir kısmı da oradan 
geri, Anadolu’ya döndüler. Yapılan inceleme sonunda anlaşılmıştı ki, Beyler-
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1 Müh. Def. 58, s. 5
2 Müh. Def.48, s. 343 (Erzurum bcylcrbeyisine hüküm) -Müh. Def.55, s. 30
3 Müh. Def. 55, s. 102, 105 (Rum  beylerbeyisine bu hususta hükümler)



beyinin, usulsüz olarak, bir çoklarına seferden kalma müsaadesi vermesi,, 
bazılarmm da, kanuna aykırı olarak, dirlilderinden feragat etmeleri ı, ve 
çoğunluğun da, pişman olarak, Kefe’den geri dönmeleri yüzünden Anadolu 
askerlerinden çok az bir kuvvet Demir Kapu’ ya kadar varabilmişti. Rumeli 
Süvarisi ise, böyle bir itirazda bulunmayıp, emrolunan mikdar ile Demir 
Kapu’ya yetiştiğinde, bunların ağır kayıp ve fedakârhkları sayesindedir ki, 
Osman Paşa kuvvetleri imha olunmak tehlikesinden kurtuldular

Serdarlar, sefere gelmiyenlerin dirliklerini, yanlarında hizmette sebat 
eden diğer hak sahiplerine vermek selâhiyetini haiz olduklarından, Osman 
Paşa da, “ Demir Kapu’ya seferli”  iken, her hangi sûretle cenkte bulunma 
mış olanların dirliklerini hep istihkak sahiplerine verdi. Halbuki, Demir 
Kapu seferi kaçaklarından önemli bir kısmı, hu muhafızlık ödevinden bir 
yıl sonra, yâni 1583 de, Ferhat Paşa ile harbe katılmışlar, herkes, “ kale mu- 
hafızhğı hizmetinde bulunmuştur”  diye eline birer hizmet vesikası alarak 
Demir Kapu kaçaklığından üzerlerinde kalan cürümlerini affettirmişlerdi

Halbuki, Osman Paşa, Demir Kapu’dan, Sivas askerinin çok eksik olarak 
gelmesine fazla kızdığı gibi, geri dönmiyerek, oraya kadar varanlar da bir 
çok hüe yolları ile seferden kalan arkadaşları hakkında şikâyet ve sızlanma
larda bulunmakta idiler.

Serdar, askerin bu haklı itirazı üzerine, kaçakların şiddetle cezalandırı
lacağını, seferde bulunanların ise, mükâfatlarım göreceklerini, yâni, gelmiyen- 
lerin dirliklerinin kendilerine verileceğini vâdetmekten başka çare bulama
mıştı. Hükümet Merkezinde, olay’a üstün önem verilerek, her ne suretle olursa 
olsun. Demir Kapu seferinden kalmış olanların dirHklerinin hizmette bulu
nanlara verilmesini kabul ile, Osman Paşa’ya bu konuda emir verdi. Fakat, 
hiç sebepsiz seferden kalmış durumda olanlar çok azalmış, herkes, birer yolu
nu bularak, cezalı vaziyetinden kurtulmuştu. Onun için, Osman Paşa’nın se
fere gelmiyen bütün timar ve zeamet erbabını azletmesi, Sivas Vilâyeti sancak
larında ve Demir Kapu’ya asker yollamış olan öteki sancaklarda hükümete 
haUi zor bir mesele çıkardı

Bu hâdiseden bir sene sonra, yâni, henüz Osman Paşa Demir Kapu’da iken, 
Ferhat Paşa, 1583 de, İran seferine serdar olarak hareket etti. Anadolu’nun
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1 Müh. Def. 44, s. 241 (Rum  beylerbey sine hüküm)
2 Peçevî, C.2, s. 79, 82
3 Müh. Def. 44, s. 241 (Demir kapudan firar ederek Ferhat Paşa ile Revan seferine giden

lerin hizmetlerini yaptıklanna dair aldıkları vesikalarla timarlanna sahip olmakta devam etme
leri, Osman Paşanm, ayni dirlikleri firar etmiyenlere tevcih etmesi yüzünden mühim bir mesele 
olmuştu. Dirliklerin yeni sahipleri, Osman Paşa’mn tevcih kâğıdına ve seferlerdeki hizmetlerine 
dayanarak, aralıksızca şikâyet ediyorlardı. Eski dirlik sahipleri de, Ferhat Paşa’dan aldıklan 
kâğıtlara güvenerek, bunlarla mücadele etmekteydiler)

4 Müh. Def. 44, s. 241 (Sivas beylerbeyisine özdem ir Paşa’mn mektubundan bahseden bir 
hüküm hülâsası)



Demir Kapu’ya seferli olmıyan askerleri de bu sefere davet olundular. Demir 
Kapu’ya gitmek istemiyenlerden bâzıları bunu tercih etmekle beraber, bir çok 
yerlerin timarlılan gene de gitmediler. Bu suretle, arka arkaya çıkan şu diren
meler, Anadolu tinıar erbabının, sefere gitmektense, her cezayı göze aldığını 
gösterir. Hükümet, Sivas askerinin seferden kaçmma olayını hakikî önemi 
ile takdir edemiyerek, bütün seferden kalanları azle karar vermişken, işin 
genişliğini ve bundan çıkacak kötü neticeleri hesaplıyarak, kararından hemen 
geri döndü Ferhat Paşa ile Revan’a seferli olanlardan, çoğu Anadolu 
Vüâyetinde bulunan yeni kaçaklara da ceza vermiye cesaret edemiyerek, 
dirliklerinin abnmıyacağına dair ellerine güven kağıdı verdi. İhtimal, cezah 
askerler hakkında bu derece yumuşak davranmasının sebebi, bu sıralarda, 
pek şiddetli olan suhte isyanlarının ve yıldan yıla kuvvetleri artan celâli 
bölüklerinin Anadolu’da yarattıkları karışık durumu yeni mazûUerle daha 
tehlikeli hale sokmamak düşüncesi idi. Halbuki, Ferhat Paşa da, Osman 
Paşa gibi hareket ederek, sefer yerinde yoklama yaptırmış, mevcut bulunmu- 
yanların dirliklerini, kimseninkini esirgemeden başkalarına tevcih etmiş 
idi. Hükümet merkeziyle serdarların birbirini tutmayan bu türlü kararları, 
didişmelere sebep oldu. Bunda çok güç bir duruma düşen Hükümet, eski 
kararını bozarak, sebepsiz ve elinde hiç bir emri yok iken, sefere varmıyan- 
lann dirliklerinin yeni haketmiş olanlara tevcihine karar verdi -. Bu suretle 
bir taraftan cezalandırılanların mikdan azaltılmış oldu; diğer taraftan, seferde 
hizmet ederek kendilerine dirlik sözü verilmiş kimseleri de kısmen hoşnut 
etti.

Demirkapu kaçakları hakkında daha yumuşak davranan Hükümet, 
hem Ferhat Paşa ile sefere giderek hizmet kâğıdı alanların haklarını tanıdı, 
hem de, hiç bir sebep ve bahane bulamıyanların timarlarından çıkan ild yıl- 
bk geliri “ mîrî’ye”  zaptetmek gibi, hafif bir ceza verdi. Bununla beraber. 
Sadrâzam Özdemir Osman Paşa, 1585 de İran seferine çıkarken, bu cezalar 
dahi bağışlandı

Doğu serdarlarına, timarların tevcihi ve geri ahnması, yetkilerinin geniş 
ölçüde verilmesinin, Anadolu Timar düzenini en çok karıştıran sebeplerden 
birisi olduğu, diğer daha bir çok olaylarla sabit olmaktadır. Hele, serdarların 
sık sık değişmesi, bu işi içinden çıkılmaz hale getirmekte idi. Sonraki serdar, 
bir öncekinin kararlarını tanımıyor, ya yeni kimselere tevcih ediyor, yahut eski 
sahiplerine geri veriyor, böylece, aynı dirlik hakkında, “ eli emirlü”  bir kaç 
kimse ortaya çıkıyordu. Bu hal timar sahipleri arasında çekişmeli geçim
sizliklere sebep olmakta idi "t. İlk Doğu Serdarı Mustafa Paşa, Kafkasya’da
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1 Müh. Def. 53, s. 212, 295 (Kırşehir Beyine ve Sum  Beylerbeyine, Demir Kapuya varnu- 
yanlann affolunmaları ve iki senelik dirlik mahsullerinin hâzineye zaptı hakkmda hüküm)

2 Müh. Def. 52, s. 250
3 Müh. Def. 53, s. 212 (Kırşehir beyine hüküm)
4 Müh. ûef. 52, s. 250 (Anadolu beylerbeyisine hüküm)



İslâm’a dönen birisine Mustafa adını vererek, kendisine Çıldır Beylerbeyliği 
beratını almış ve ondan sonra, Serdar Sinan Paşa da, aynı dönmeyi hoşnut 
etmek için, yeniden bir çok sancak, kaza gibi zeamet ve timarları onun bas- 
sma katmak suretiyle, ne kadar timar ve zeamet sahibini açıkta bırakmıştı. 
Tebriz muhafazasına memur olan Vezir Cafer Paşa da, kale muhafızbğına 
ayrılan Anadolu timar ve zeamet erbabının, emre itaat etmemelerine cevap 
olarak, hepsini açıkta bırakıp, dirliklerini yeni kimselere verdi. Ferhat Paşa,
1586 (Hicrî 994) serdarhğında, daha geniş ve kesin bir yetki ile hareket ederek, 
kendisinden önceki serdarların bütün kararlarını bozmağa kalktı. Sinan 
Paşa’nın Dönme Mustafa Paşa’ya sonradan tevcih ettiği bütün timar ve zea
metleri geri almak için İstanbul’ a baş -^'urduğu gibi, Cafer Paşa’nm, Tebriz 
Kalesi muhafızlığından kaçanlar hakkmdaki cezasını affedip, mazûllere 
dirliklerini “ geri mukarrer etti”  Anadolu ümerâsı hakkında pek sert 
davranarak, yeniden bir çok zeamet ve yüksek timar erbabına cezalar uygu
ladığından başka, hattâ vilâyet ve sancak beylerini bile sık sık değiştirdiği 
ve işten çıkardığı oldu. Hülâsa itibariyle, X V II. Yüzyılın başlarında, Nasuh 
Paşa’nın Celâli isyanlarına yaptığı kötü etkiyi, Ferhat Paşa daha önce bu 
iç karışıklıldara yaptı -.

Gene bu sıralarda. Anadolu’da devam etmekte olan arazi tahriri, bir 
çok yerlerde, hele Karaman Vilâyetinde, dirlik erbabının şiddetli itirazlarına 
sebep oldu. Çünkü, tahrir memurları, İstanbul ricahne yaranmak için, ka
nuna aykırı olduğu halde, bir çok verimli yerleri eski sahiplerinden alarak, 
onların haslarına üâve ediyorlar, timar ve zeamet erbabına daha verimsiz 
yerleri yazıyorlardı

Sahteler, celâlıler, ehl-i örf ve reaya üzerinde, iç çekişmeler bakımından 
esaslı değişikliklerin meydana geldiğini kaydettiğimiz 1584 ile 1587 jTİlan 
arasındaki zaman süresince, Anadolu timar ve zeamet erbabının da, anlat
tığımız üzere, serdarların ve hükümetin anlaşmazlığı, yahut anlayışsızkkları 
yüzünden, vilâyetlerde geçen olaylarla yanyana olarak, isyana sürüklendik
leri yukarıki izahlarda görülmektedir.
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1 Müh. Def. 62, s. 3 (Tebriz muhafazasında olan Vezir Cafer Paşaya)

2 Müb. Def. 49, s. 91 (Ferhat Paşa’ ya yazılan hükümde, Dönme Mustafa Paşa’ dan mansıbım 
ve Sinan Paşa’ ııın ona verdiği haslan geri almak için yaptığı teklife cevap olarak, harp zamanı 
olduğundan böyle şeylere sülük etmemesi ve mansıblarm değiştirilmesini harp sonrasına bırak
ması tavsiye olunuyordu.) - 102. inci sayfada ise, adı geçen Mustafa Paşa’ya, mansıbı haricinden 
sonradan verilen hasları sahiplerine geri vermesi istenmekte idi. Müb. Def. 66, s. 53 de, Ferhat 
Paşa’mn Anadolu’ya haraç toplaıraya adamlar yolladığım ve beylerbeylerini bile değiştirmeğe 
kalktığı şikâyet olunmuştur.

3 Müh. Def. 48, s. 316 da, ticaret eıbabımn şikâyetlerinden bahseden hüküm vardır.



D —  1584 DEN SONRA IÇ K A V G A LA RIN  Y E N İ SAFHASI

1 —  Levend Gruplanmalannm Hızlanması ve Beylerin Vilâyet Teftişleri;

1584’de çok çetin bir şekil alan Anadolu karışıklıklarında, levend ve 
sekbanların mühim roUeri görülmüş, vilâyet idarecileri, devriye bölüklerini 
bunlarla doldurduklarından başka, celâli bölükleri de gene bunlardan ku
rulmuş idi. Yalnız suhteler, her iki grup ile de uyuşamadıkları gibi, artık 
levendlerle birlikte gezdikleri de görülmüyordu. Bununla beraber, eskiden, 
bu başıboş insaıdara isyan ruhu veren, hele onlara, bölükler haUnde teşkilât
lanmayı öğretenlerin suhteler olduğu bir gerçektir. Ancak, celâli başlarının, 
suhtelerce pek nefret olunan ve hakarete uğrayan ehl-i örf’ten türemiş olma
ları, medresehlerle cclâlîler arasındaki ayrılıkların sebeplerinden birisi olmuş
tu İd, bu durumun, X V II . Yüzyıhn başından itibaren meydana çıkan büyük 
celâli isyanları sırasında da devam ettiğini, yâni, talebe-i ulûmun, ne ehl-i 
örf ile, ne de bunların muarızları olan celâlilerle barışmadıklarını, bir taraftan 
celâlîlere karşı şehir ve kasaba ehâlisinin yardımcıları olarak hareket ettik
leri halde, diğer taraftan, ehl-i örf’e tecavüz ve saldırmalardan da geri kal
madıklarını ilerdeki incelemelerimizde göreceğiz.

Suhte isyanlarına karşı, yiğitbaşılar idaresinde, İl erlerinin, kurulu düzen 
halinde meydana çıkmalarına hükümetçe müsaâde olunduktan sonra, bir 
çoğu yiğitbaşıhktan yetişme celâli başbuğlarımn etrafında asî levend bölük
lerinin görülmeye başladığım, Köroğlu’nun dahi, bu yolda yetişmiş şeflerden 
birisi olduğunu tahmin ettiğimizi söylerniştik. Fakat, asıl 1584 de, suhteleri 
yatıştırmak için, İl erlerini daha geniş ölçüde kullanmak suretiyle, levend- 
lerin tamamen iki zümre etrafında toplanmalarına -yani celâlîlere ve ehl-i 
örf’ün devriye bölüklerine- hükümetin kendisi sebep olduktan sonra, Köroğlu 
ve arkadaşlarına göre daha çok bölüklere dayanan kuvvetli başların yetiş
tiğini görmekteyiz.

• Yukarıda esaslı safhalarını izah ettiğimiz üzere, 1582 den itibaren, üst- 
üste gelen İran seferlerinin, Anadolu timar düzenini çok kanşık hâle getirmesi, 
ve dolayısiyle, bir hayli dirlik sahiplerinin azlolunmuş bulunmaları, yahut 
serdarlar tarafından daimî baskı altında bulunmaları, bunlara ek olarak, 
vilâyet çavuşlarının zorbalıklarını gittikçe artırmaları, 1584 olaylarıyla bir
leştiklerinden, artık, levend ve sekban bölüklerini son derece kuvvetlenmiş 
olarak görmekteyiz. Her tarafta, üzerlerinde birer başbuğ bulunan eelâlî 
bölükleri süratle artmıştır. Bölükler, dağılmaz birer birlik haline gelmiş olup, 
başları yakalanıp katlolunsa bile, yerine halefleri geçmektedir.

Ankara’da, Hüsam Şeyhoğulları, Çankırı’da, Kara Veli, birer başbuğ idiler. 
Karaman Vilâyetinde, emin iken isyan eden ve Kıroğlu diye şöhret kazanan 
Cabbar Kulu, Malatya ve Sivas taraflarında Kizir Oğlu Mustafa, Maraş’ta,
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EmruUah gibi asîler, kendilerinden evvel misalleri yok denecek derecede 
kuvvetli, her biri bir kaç bölüğe sahip ve geniş sahalara kadar adları ve bölük
leri yayılmış birer celâlî başbuğu olup, Karayazıcıoğlu ile başlıyan celâli ayak
lanmalarının ünlü şeflerinden hiçte geri değillerdi. BUhassa Kiziroğlu Mustafa 
ve Cabbar Kulu, çok uzun bir şekâvet hayatı sürerek, bir çok çavuşları ve 
yüksek timar erbabını emirlerinde bölükbaşıları olarak toplamışlardı. Kiziroğlu 
Mustafanın, çavuşlardan ve timardan mazul kimselerden ibaret olan bölükbaşı- 
ları, Malatya’dan Kayseri, Kırşehir ve Niğde’ye kadar olan geniş bir alana 
yayılmışlar, kendisi öldükten sonra da adına Celâlîlikte devam etmişlerdi 
Haymana’da, malını ve servetini, civarının asî bölükbaşılarını ehl-i örf’e karşı. 
koruma uğruna harcamış, ve uzun zaman hakkından gelinememiş olan 
Dedebalioğlu Hamza admda, biri bulunuyordu 2. Aşağı yukarı bütün Ana
dolu’nun âsâyiş durumu bu şekilde idi. Her tarafta asî bölükler dolaşıyor
du. İstanbul ile Edirne arasındaki yerlerde, geceleri evlerin soyulduğu, bir 
çolv cinayetler işlendiği halde, bunun bir türlü önüne geçilemiyordu. “ Eşkiya 
teftişine”  çıkarılanlar, halkın şikâyetlerini ve kinlerini kazanmaktan başka 
bir şey yapamıyorlardı

Sözün lusası, 1584 den 1587 ye kadar geçen zaman içinde, Anadolu’daki 
gruplar arasında olan mücadelenin tamamiyle değiştiği, asî sekban bölüklerinin 
pek telılikeh bir ay aldanmaya yöneldikleri anlaşılmıştı; oluntular gittikçe 
ağırlaşıyorlardı. İçel taraflarında isyan eden Aksak Mustafa ve arkadaşlarının 
Tarsus’ta çıkardıkları olaylar. Divan hükümetine, işin önemi hakkında iyi bir 
fikir verebilecek şekilde cereyan etti. Âsiler, kasabayı basmak isterken, sancak- 
beyinin kaymakamına yenildiler, ve şefleri çarpışmada öldürüldü. Bunun 
üzerine, asî başının mirasçıları olduklarım ileri süren bir kaç kişi, başlarına 
yeniden bin kişi toplıyarak, gelip, Tarsus’u işgal ettiler. Kaymakam Haydar, 
daha önce, korkusundan İstanbul’a kaçtı Kayseri taraflarında da, bin 
kişilik bir grup, 1586 da, Ferhat paşa İran’a sefere geçerken, imha olunmak 
istenmiş, fakat, ortadan savuşarak, sonradan gene meydana çıkmışlardı. K ay
seri, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinin korunmasına memur olan Abdur- 
rahman hakkında teftiş emri alan asîler, bu sayede daha serbest harekete 
başladılar. Nihayet, Hükümet Merkezi, saneakbeyinin yeniden asîler üzerine 
varmasına hüküm çıkardı

Bu arada kaydedilmesi lâzım olan bir nokta da, 1584 den 1587 ye kadar 
geçen zaman zarfında, iç çekişmelerdeki baş rolün kendilerine geçtiğini söyle-
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1 Kiziroğlu Mustafa hakkıuda. Müh. Def. 61, s. 64; Müh. 64, s. 125, 122 (Burada “ mez- 
burun 250 atlı kürtler ile harekette”  olduğu yazıhyor) Cahbar kulu bakında Müh. 53, s. ? sene 
992, Müh. 62, s. 200, Müh. 64, s. 19, 58

2 Müh. Def. 64, s. 31, 39
3 Müh. Def. 58, s. 293 Müh. Def. 60, s. 240 Müh. Def. 62, s. 204
4 Müh. Def. 62, s. 172 (Edirue Hâkiıuine ve Adana ve Tarsus kadılarına hüküın)
5 Müh. Def. 61, s. 95



diğimiz celâlî levend hareketlerinde, ağırlık merkezlerinin Orta Anadolu’ya 
geçmesidir. 1584’denönce,yâni, suhte isyanlarının ateşli çağında. Batı Anadolu, 
Kastamonu, Çorum, Amasya, Alâiye ve Lârende çevreleri en önemli karışık
lık alanları iken, celâli bölüklerinin önem kazanmaları üzerine, isyan merkez
leri, Konya, Ankara, Kırşehir, Niğde, Kayseri gibi suhte isyanlarının çok 
sönük geçtiği yerlerde meydana geldi. Buralardaki sekban bölüklerinin, etki
leri Kayseri vc Sivas üzerinden, Maraş ve Malatya’ya kadar uzanıyordu.

(1587’de umumî eşkiya teftişi:) yukarıda başlıcalarını söylediğimiz celâlî 
bölüklerinin yarattıkları yeni durum karşısında, hükümet hayli süre esash 
bir tedbir alamadı. Çünkü, umumiyetle, asker İran’da meşgul idi. Hele İran 
sulha meylettiğinde, fikrinden caymasın diye, Ferhat Paşa, Doğu’da elinden 
geleni yapıyordu. Nihayet, sulh görüşmelerinin başhyacağı 1587 de, Anadolu 
askerinin önemli kısımları yurtlarına döndüler. Bu sıralarda ümera kaymakam
larından ve âyândan, celâlîler hakkında şikâyet üstüne şikâyet gelmekte idi. 
Bu sefer, en çok feryad edenler arasında kadılar bulunuyordu. İçel’den, Çan
kırı’ ya, Haymana’ dan, Malatya ve Maraş’a kadar geniş bir alanda, suhte soy
gunculuğunu çok geride bırakan bir asayişsizlik vardı. Bu durumda, hükümet, 
ilk fırsatta, yâni asker ve ümera seferden döner dönmez, bütün bu adı geçen 
topluluklara kesin emirler verip, eşkiyânm hakkından gelinmesine izin verdi *. 
Ancak, “ suhte teftişinde mühim rol oynıyan İl erleri ve yiğitbaşıların, celâlî 
bölüklerine karşı da kuUamlıp, kuUaııılınadıklarına dair bir işaret yoktur. 
Esasen, mevcut âsî bölüklerinin çoğunluğu İl erlerinden türediklerinden dolayı, 
gene II erleri teşkil olunsa bile, büyük bir kıymeti olmıyacağı, hattâ mevcut 
karışıklıkları daha ziyâde arttıracağı muhakkaktı. Ancak, ümerâ, eşkiyayı yok 
etme emrini aldıklarından itibaren, devriye bölüklerini yeniden pekiştirerek, 
İl erlerine lüzum görülmeyecek derecede âsâyişi sağlayıp, âsî bölüklerini 
dağıtmaya muvaffak oldular. Bununla beraber, reaya bakımından, bu ikinci 
umumî teftiş de, 1534 suhte teftişinden daha hafif olmadı. En büyüklerinden 
en küçüklerine kadar bütün VTİâyet idarecileri devriye bölüklerinin başında 
âdetâ seferber olmuşlardı.

Karaman Beylerbeyisi, adı geçen teftiş emrine çok önem vermiş görü
nüyordu. Vilâyetinin her tarafma, soyguncu çavuşlar ve subaşdarı idaresinde 
atb devriye bölükleri çıkarmıştı Ne olursa olsun, teftiş, suhteler hakkında 
yapılam kadar gürültü koparmadı.
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1 Müh. Def. 62, e. 163, 190

2 Müiı. Def. 64, s. 31 (Karaman vilâyetindeki kadılara yazılan bir hükme göre. Karaman 
Beylerbeyisi Mehmed: Karaman, Konya, Kayseri, Ereğli, Akşehir, Ilgın, Eskiel, Yeniel, Belviran 
taraflarında , halka çok zulüm etmiş, paralarmı almış, halk tarafından da çok şikayet olundu
ğundan, Beylerbeyinin teftişine merkezden çavuş yollanmıştır. Teftiş memuru beylerbeyi hakkın
da şikâyetleri olan bütün yerlere uğrayacaktı).



Çünkü, celâlîlerin dağılmasında, âyân ve kadılar da ümerâ ile aynı görüşte 
bulunuyorlardı. Buna karşılık, bir çok memurlar arasında, kimlerin celâli 
olduğu, kimlerin devlete sadık kaldığı bir türlü anlaşılamıyordu. Asker ve 
ümerâ seferde iken, haklarında şikâyet olunan birçok çavuşlar ve timar 
erbabı da hesap vermek üzere, önce, yoluyla “ teftiş olmaya”  davet olunmuş
lardı. Fakat, açıkça celâli davranışlı olanlar meclis-i şer’ e yanaşmadılar. Bun
dan sonradır ki, ümerâ hemen her tarafta celâli gruplarım dağıttılar '. Bu 
arada, ümerâdan bir çoğu levendleri koruduklarından, bir hayli celâli başları 
kendilerini kovuşturmadan kurtarmışlardı. Eşkiyâmn kolayca dağılmasının 
bir sebebi de, ehl-i örf’ün devriye bölüklerini kuvvetlendirmesi idi. Çünki, 
levendler, âsî şeflerin yanında kalmaktansa, devriye bölüklerinde hizmet et
meyi tercih ediyorlardı. Ün salmış celâli başbuğlarını maiyyetlerine çekmek, 
ümerâ arasında daha bu zaman bile bir rekabet konusu idi. Bu âdetin, X V II . 
Yüzyıl celâli isyanlarını bir türlü dağıtamamakta büyük etkileri olmuş 
bulunduğunu Ueride göreceğiz.

Hülâsa itibariyle, 1584 den 1587 ye kadar geçen zaman süresince suhteler, 
Anadolu karışıklarında oynadıkları rolü âsî levend ve sekban bölüklerine 
bırakmak zorunda kalmışlardı. Celâlîler diyebileceğimiz bu insan gruplarının 
şefleri, genel olarak, yüksek timar ve zeamet erbabından ve ehl-i örf’ten ye
tişme kimselerdi. Onun için, ümerâ i!e celâlîIcr aracında kesin ve kıyasıya bir 
düşmanlık yoktu. Bir çok beylerin celâlileri arkaladıkları çok görülüyordu. 
Hattâ, devriye bölükleriyle celâli bölüklerinin reayaya davramşları birbirine
o kadar benziyordu ki, çoğu zaman , celâli saiıdanlarm hangisi hakikaten 
celâlî, hangisi hükümetin sadıklısı ehl-i örf olduğunu seçmek güç oluyordu. 1587 
de, eşkiya hakkında “ umumî teftiş”  çıktığı zaman, gerek devriye bölükleri, 
gerek asî bölükler, kadrolarını aynı kaynaktan doldurduklarından, levend ve 
sekbanlar, hükümet kuvveti ve celâlîler olarak birbiriyle karşılaşmışlar ve gene 
kendi kendilerinin kanlarını dökmüşlerdi; yâni, köyün İktisadî sefaletine 
dayanamıyarak çiftlerini bırakanlardan “ celâlî yanına varanlar”  , mevcut 
İktisadî bünyeyi yıkmak, devriye bölüklerine yazılanlar da, güyâ bunu korumak 
gibi birbirine aykırı iki düzen için cenkleşiyorlardı. Bununla beraber, 1584 den 
1590 yılma kadar geçen sürede, celâlîlerin yağma ve soyguna daha çok önem 
verdikleri, silâhlı çarpışmalardakiler hariç, insan camna fazla kıymadıkları 
oldukça göze çarpmaktadır.

2 —  Mazul Beylerin İsyana Karışmaları

Timar ve zeamet erbabı gibi, mazûl beylerin isyana karışmaları da. Iran 
harblerinde, serdarların “ azil ve nasp”  yetkilerini geniş ölçüde kuUanmaların-

1584 DEN SpN R A  İÇ K AVG ALAR IN  Y E N t SAFHASI 1 4 1

1 Müh. Def. 62, s. 163.190 (Bütün Orta Anadolu’ daki sancak beylerine, eşkıyanın hakkından 
geldiklerinden dolayı, takdir yoUu gönderilen umumî bir hüküm; ayni mesele hakkında Kayseri 
kadısına başka bir hüküm)



dan ileri geliyordu. 1582 den sonra, bilhassa Ferhat Paşa’nm İran seferinde 
meşhur olmasüe, Anadolu ümerâsının yer değişimi veya azlolunmaları gibi 
işlemler, iç hâdiseler için hiç de yapıcı olmıyacak derecede artmıştı. Hattâ, 
Hükümet Merkezi, bu hâlin doğuracağı sonuçları hesap ederek, bu konuda 
Ferhat Paşa’ya itidal tavsiye e t t i Ş u  halde, devletin kendisi de, şu sıra
larda vakanüvislerin şikâyetine sebep olan, rüşvetle memuriyet vermek ve 
suçsuzları azletmek gibi kötülüklerden çok kaçınması icabederdi -. Bununla 
beraber, hükümetten hoşnut olmıyanlar, yanlız mazûller değildi. Mazûl olmı- 
yanların da isyan ettiklerini ve celâli bölüklerine yardımda bulunduklarını sık 
sık görmekteyiz. Bazan da sancak beylerinin, başlarındaki beylerbeyi ile geçine- 
miyerek, yahut bulundukları sancağın ileri gelenlerile aralan açılarak, celâli 
oldukları görülmüyor değildi.

Ümerâmıı celâlîlere karışması, dirlik erbabı gibi, öyle erken olmamıştır. 
Hattâ, 1584 hâdiseleri sırasında, ve sonradan 1587 ye kadar, ümerâ isyanları 
açık surette görülmüyordu; ancak, celâlileri korur gibi davrananlar vardı. 
Daha 1584’de, Rum Vilâyeti muhafazasında bulunan Bozok Sancağı Beyi Çer
kez Bey’in haramzadeleri arkaladığı, yollan kesip tüccarları öldüren ve para
larını soyan kimselere göz yumduğu şikâyet olunmuştu 3. Hele, Hamit 
Beyi İbrahim’in, 1585’ de isyan ettiği, bütün Anadolu ve Rumeli beylerbey
lerine yazılan genel bir hükümden anlaşılmaktadır. İstanbul’u telâşa düşür
düğü fermanın ifadesinden anlaşılan İbrahim B ey’in isyan sebebi hakkında 
açık bir bilgi yoktur. Ancak, Hamit ehâlisi şikâyetlerinde, İbrahim Bey, 
teftiş olunmaya giderken, “ mal ve davarlarını”  şuraya buraya yerleştirecek 
olursa, haklarının ahnmadan kalacağını ileri sürdüklerine göre, mesele, beyle 
âyan ve diğer hükümet hizmetlileri arasında bir uyuşmazlık gibi görünmek
tedir t  Gene diğer bir olay da, eski Kırşehir Beyi İsmail’in Bozok Sancağma 
ilişmesi üzerine çıkmıştı. Şikâyete göre, İsmail Bey, serdarın Bozok’u kendi
sine verdiğini söyliyerek, Salmanlı Kazasına varıp, önceki beyin subaşısım 
yakahjî^arak hapsedip, mallarım müsadere, ve mahpus subaşınm kaçması üze
rine, halkı kaçağa yardım etmekle suçlandırarak, altunlarını topladı. Eslemez 
adındaki adamını bir bölüğe baş ederek, sancağı devre çıkarttığı, bunların 
bir sipahinin evini bastıkları büdiriliyordu 5.
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1 Müh. Def. 49, s. 91 (Şark Serdarı Ferhat Paşa’y^ husustaki hüküm)

2 Hakikaten vakanüvislerin iddia ettikleri gibi, III. Murat devrinde rüşvet alınması yüzün
den bir çok mansıp sahiplerinin açığa çıkmasmm nisbeti nedir ve Anadolu hâdiseleri üzerinde 
ne dereceye kadar etkisi olmuştur, bunu bilmiyoruz. Fakat, Ferhat Paşa’ ya harp zaınaıunda 
ümerâyı azletmekten çekinmesi tavsiye olunduğuna göre, bilhassa 1594 den som'a memurları 
sık sık azletmekten çekinildiği ihtimali vardır.

3 Müh. Def. 52, s. 214 (Amasya’da Sinan Çavuş’a hüküm sureti)

4 Müh. Def. 61, s. 118 (Bütün beylerbeylerine umumî hüküm)

5 Müh. Def. 62. s. 203 (Salmanh ve Bozok kadılarına hüküm)



Mazûl beylere âit ilk ciddî isyan, Rakka ve Urfa çevrelerinde Abdurrah- 
mau adındaki mazûl bir sancakbeyince, 1587 de tertip olundu. Bütün Dulkadir, 
Rakka ve Diyarbalcır yörelerindeki ahali üzerinde büyük bir etki yaptığı 
anlaşılan Asî Abdurrahmanın dayandığı esaslı kuvvet aşiretlerdi. Eski Ur
fa (Ruha) Beyi Suhrap da isyana katıldığından, hâdise tehlikeli bir renk al
mağa başladı. Abdurrahmanın isyanı hakkında gelen uzun şikâyet mektupları
nın ifadesine göre, “ Kızılbaş ve Kızılelmaye dek kefereden evvel bunu def 
etmek evlâ”  idi Yalnız, önemli bir noktaya dikkat etmek icabeder. To- 
ros’ların ötesinde, bu iki sancakbeyi tarafından çıkarılan isyanların, X V I. "V üz 
yılın ikinci yarısında geçen diğer Anadolu hâdiselerinden çok farklı taraf
ları göze çarpmaktadır. Bu ayaklanma ve umumiyetle Güney Doğu Anadolu’da 
görülen hemen bütün öteki isyanlar, o bölgenin levend ve sekbanları yanında, 
türkmen aşiretlerinden de faydalanmışlardır. Toros’ların kuzeyinde, yâni, Orta 
ve Batı Anadolu’ da, sosyal bünye icabı, en küçük bir köy ehâlisi bile anlatılan bu 
iç kavgalarda, birbirine düşman durumda idiler. Onun için, X V III. Yüzyıhn 
celâli isyanları da dahil olmak üzere, bütün mücadelelerde bu karakter mevcut 
idi. Güney Doğu Anadolu’da, aşiret hayatının baslun bulunması dolayısiyle, 
hele türkmen yerlerinde, hâdiselerin nisbeten az tahrik edici olarak yaşanması 
bundan ileri geliyordu; Ayrıca, işaret olunmalı ki, türkmenler için, Yavuz 
Selim ve Kanunî devirlerinde gördüğümüz Kızılbaç-tarikat isyanlariyle, bu 
devrin celâli isyanları arasında büyük bir fark yoktu. Her karakterdeki ayak
lanmaya ikirciksiz arka veren aşiretler buluııabiliyoıuu. Meselâ, gerçekten bir 
Kızdbaş hareketi olduğu belU bulunan 1578 deki Yalancı Şah İsmail hareketi 
ile, 1587 de çıktığını gördüğümüz bu ayaklanma arasında hemen hemen bir 
fark yoktu. Şah İsmail, Şam Bayadı Aşiretine dayanmış ve Kızılbaş halkın çok 
bulunduğu Kırşehir ve Bozok’a kadar girmeği bile başarmıştı. Abdurrahman ve 
Suhrap ise, Beydili ve Afşar cemaatlerine dayanıyorlardı  ̂ Hükümet, bu 
iki cemaatin başbuğlarına ve kethüdalarına yolladığı yazıda, asîlere asker 
vermemeleri ve yardım etmemeleri için tenbihte bulunmuştu

3 —  Kapıkullanıım Anadolu Olaylarına Karışmaları

İstanbul’da, bütün nüfuzu ellerinde tutan kapukulları, Anadolu vilâyet
lerinde o derece ileri gidemiyorlardı. Büyük vilâyet merkezlerinin iç kalelerinde, 
sahil yerlerin koruyuculuklarında oldukça önemli yerleri bulunmasına rağmen,
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1 Müh. Def. 64, s. 59, 61 (Rakka beylerbeyisine ve Ruha Beyine hükümler)
2 Gerek 1533 den evvelki dinî-tarikat isyanlarında ve gerek tarihten sonraki iç karışıkhk- 

larda büyük etkileri görülen Güney Doğu Anadolu, türkmen aşiretlerinin bu husustaki rollerinin 
mahiyetini ve kıyamlannm karekterlcrini iyi bilmek için bu sahamn aşiretlerinin İdarî du
rumlarını ve aşiret teşkilâtlaııuı, hattâ mezheplerini incelemeye lüzum vardır ki, ayrıca bu uzun 
bir inceleme konusudur.

3 Müh. Def. 64, s. 62 (Beydili Cemaatine, Uşak Kadısına, Dogauoglana çark Türkmenlerin
den Afşar Cemaatımn başbuğlarına hükümler.)



geniş halk kütleleri içinde bunların ehemmiyeti, daha çok, padişaiı askeri ol
dukları kakkındaki görenekten ve İktisadî üstünlüklerinden geliyordu. Şu hal
de, İktisadî sıkıntı başlayıp ta, çiftçi büyük bir para darhğı karşısında kalınca, 
ulûfelerine hiç noksan gelmemiş olan kapukuUarı, ortadaki durumdan fayda
lanarak, yavaş yavaş şehirlerden ve sahillerden içerlere, en küçük köylere 
kadar sokulmaya ba şla m ışla rd ıA cem i oğlanları bile, Eskişehir, Amasya, 
Konya, Kastamonu gibi yerlerde, gerek İktisadî alanlarda, gerek iç çekişme
lerde, oldukça hesaba katıhr çapta önem kazanıyorlardı. Yeniçeri ve başka 
kapukulları, istedikleri yerde oturmak kolaylığına sahip olduklarından, hal
kın ziraatine ortak olmak, toptan ticaretle uğraşmak, çiftlikler elde ederek 
hayvan beslemek gibi işlerle uğraşmakta idiler. Acemi oğlanları ise, ihtimal 
geçici durumlarından dolayı, daha ziyade faizcilik ediyorlar ve bazı ufak 
tefek ticaretler de yapıyorlardı.

Bununla beraber, îran harblerinden önce geçen yıllarda, bu yadırganan 
durumun ne gibi yeni olaylar getirdiğini inceliklerine kadar bilmiyoruz. Bu 
harpler başladıktan sonra, hele 1584 yılının ardından gelen mühim hadise
ler sırasında, kapukuUarının da iç kavgalarda etkileri olduğu pek açık olarak 
kendisini göstermektedir. Yeniçerilerin ve başka kapukuUarının halkın top 
raklarını ele geçirdikleri, onlara ağır faizle para verdikleri, ortakçılık ettik
leri, zorbalığa sapiırak, devlete veya evkafa âit Lir çok vergi kaynaklarnun 
zararına hareket ettikleri şikâyetlere sebffp olmakta idi Hele, İran’ a 
giden askerî yolun uğradığı yerlerde, halk ile aralarında kanlı vakaların eksik 
olmadığı görülüyordu. Her yandan, kapuknllarmın halkın ticaretine, ziraa
tine ve başka zenaatına el attıkları hakkında haberler gelmekte idi. Köylerde 
ve şurda burda, köylünün toprağını tapu ile ellerine geçirmeleri, mahsullerine 
ortak olmaları, borçlu olanları kendi şahsî işlerinde angariye şeklinde çalıştırma
ları gibi hallerin levend ve sekbanların ve İktisadî sefaletin artmasındald önem
leri söz götürmez derecede hissolunmakta idi Bu suretle, içlerinden eski 
olanları en iyi yerlere yerleşmişler, yurt tutmuşlar, çok zengin olduklarından 
başka, binlerce koyun, sığır, at ve başka hayvan besleyerek, geniş birer çiftHk 
sahibi olmuşlardı. Kırk, elliden ziyade köleleri ve hizmetkârları olanlara 
tesadüf olunuyordu. Ümeranın ve mütegallibe yeniçerilerin çifthkleri arasında 
kalmış olan köylerin mahsulleri, bunların hayvan sürülerinden korunamaz 
hale gelmişti. Kalabalık çobanlar, köylere kadar inip, soygunculuk etmekte, 
yolları kesmekte, ağalarına dayanarak, her türlü cezadan kurtulmakta idiler. 
KapukuUarına rekabet edemiyen esnaf, tüccar, müstahsil çok zarar etmiş-
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1 K oçu Bey Risalesi, s. 14: Burda kayıt oluııuyorki, kapukuUan evvelce İstanbul ve 
Edirne ve Bursa arasındaki sahalarda otururlar iken, sonra memleketin her tarafına dağılmışlar, 
kariyeleri ve kasahalan zaptettiklerinden ümera ve kadılar ve başka vilâyet idarecileri vazife
lerini yapamaz olmuşlardı.

2 Müh. Def. 49, s. 40 Müh. Def. 58, s. 317 Müh. Def. 62, s. 86 Müh. Def. 66, s. 118
3 Müh. Def. 62, s. 86 (Numarasız Müh.) Cüz. 3, Sene 999; Huni beylerbeyine



lerdi. Eu yüzden, her tarafta büyük bir yeniçeri düşmanlığı doğmuş bulunu
yordu. Meselâ, uzun İran harpleri süresince yerleşmiye kolaylık buldukları 
İstanbul-Tebriz askerî yollanuın üzerinde bulunan köy, kasaba ve şehirlerde 
kırıcı çatışmalar görülmekte ve bir çok yeniçeri öldürülmekte idi. Tercan, 
Erzincan, Erzurum çevreleri, hep ordunun kışlık bölgesi olarak seçilmekte 
olduğundan, buralar ehalisi, asker zulmüne dayanamıyacak hale gelmişlerdi 
Onun için, kapukullanna karşı, ilk kanlı ayaklanma Erzurum şehrinde 
çıkarak, oradan Erzincan ve Tercan’a da geçti. Uzun zamandan beri buralar 
halkının şikâyetlerine hükümetin önem vermemesinin sonucu olarak, Erzurum 
hallanm sabrı tükendi. Nihayet, 1590‘ (ia, askerin İstanbul’a dönmesi emrini 
dinlememeleri üzerine, halk tarafından şehirdeki yeniçeri odaları basılarak, 
eşyaları yağma edüdi ve içlerinden bâzılan öldürüldü. Ayrıca, İstanbul’a şi
kâyetçi heyetler de yollandı. Fakat, hükümet, yeniçeriler tarafını tutarak, 
hem İstanbul’a şikâyetçi gelen İdmselerden bazılarını idam etti, hem de, Er
zurum’a bir tahkik heyeti yollayarak, orada da ileri gelenlerden bir kaçını 
astırmak suretiyle boş yere Erzurum halkının dargınlığını kazandı ki, Peçe- 
vi’nin ifadesine göre, bu hal, sonradan Abaza Mehmed Paşanın isyam sıra
sında kötü etkisini göstermiştir

Bu hâdiseden sonra, Erzincan, Tercan ve Amasya’da dahi, buna benzer 
bir çok vakalar cıkmakda gecikmedi Ehalinin, genel olarak kapukul- 
larmdan şikâyetleri, müslümanların ırzlarına geçtikleri, evlerine yerleştikleri, 
hattâ, “ ehl-ü eyallerine cebren tasarruf ettikleri”  pazarlara el koj-up, 
herkesin malını serbest sattırmadıkları, faiz ile para verdilderi idi 5. Ne 
vilâyet idarecilerinin, ve ne de kadıların kapukulları üzerinde hiç bir karışma 
yetkilerinin bulunmaması, yeniçerilerin yaptıkları türlü kötülüklerin önüne 
geçilmesini önlüyordu Serkeşlilderiııe karşı gelen beylerbeyleri, İstan- 
buldaki yeniçerilerin şiddetli tepkileri yüzünden. Sadrâzamdan ihtar almakta 
idiler. Mevcut kaideye göre, vilâyetlerden asker hakkında şikâyetçi gelirse, 
yeniçeri ağası, mektupla beraber, tahkikata bir de memur yollardı ki, kapu- 
kullarının, artık, buna bile dayanacakları kalmamıştı

Anadolu karışıklıldarının esas sebebini İktisadî dengenin bozulrnuş 
olmasında bulduğumuza göre, memleketin en zengin zümresi olan, ve asker 
olduklarından dolayı, kanun önünde bir çeşit imtiyazları da bulunan, ço
cukları dahi. Devlet hizmetinde reayaya tercih olunan ® kapukullan-

1 Müh. Def. 66, s. 82 Müh. Def. 64, s. 66
2 Bu hadiseler hakmda: Selanikî, s. 309, 310, 329-Peçevi, C. 2, s. 122, 124 Kâtip Çelebi, 

Fezleke, s. 3, 4. - Müh. Def. 68, s. 29, 205 - Müh. 69, s. 213, 322.
3 Müh. Def. 69, s. 173 - Selanikî, s. 329
4 Müh. Def. 66, s. 34, 118
5 Müh. Def. 49, s. 40-No. suz Müh. Cüz 3. S eri 999
6 Koçu bey Risalesi, s. 14
7 Selanikî, s. 274
8 Müh. Def. 49, s. 6, 66, 161
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nın mücadeleci gruplar tarafından râhat bırakılmalarına imkân yoktu. 
Hemen her tarafta açıkça bir kapukulu düşmanlığına raslanıyordu Bâzı 
yeniçerilerin eski mezheptaşları olan lıiristiyanları korumaları, Müslüman 
köylerle hiristiyan köyler arasındaki hâdiselerde, hiristiyanlar tarafında bu
lunmaları eksik olmamakla beraber, bu konuda hiristiyanlıklarınııı mı, yoksa 
menfeatlarımn mı rol oynadığını kestirmek güçtür

Kapukullarının her türlü iktisadı kolaylığa sahip olmaları, reayayı soy
maktan ve halka eziyet etmekten onları önleyici hiç bir kayıdın bulunmaması, 
hele mahkemelerin ve vilâyet idarecilerinin kendilerine karışmak yetkisinden 
yoksunlukları serbest dolaşan levendlcrin gözünden kaçmamıştı. 1584’den 
önce, suhtc zorbalıkları geçer olduğu için sahte kılığı ile eşkiyaiık ettikleri 
gibi, bundan sonra da, özellikle askerî yollara yakın yerlerde yeniçeri, acemi 
oğlanı ve kapukulu süvarisi şekline bürünerek, soygunculuk etmiye, bu suretle 
kapukullarının vilâyet idarecilerine karşı olan bağımsızhldarından fayda- 
lanmıya kalkmışlardı.

İran Harplerinde seferden kaçmalarından hiç söz edilmiyen ulûfeli as
kerlerin de, Avusturya Seferinde, timarh sipahiler gibi, sefere gitmek iste- 
miyerek, birer tarafa savuşmaları Anadolu’da pek çok kapukulu bölüklerinin 
türemesine sebep olmuştu. Fakat, levendlerin de, kapukulu imtiyazlarından 
faydalanmiya niyet ederek, ayni elbisej'i giymek suretiyle !;r;ıdilerine kapukulu 
süsü vemcleriııden dolayı, Anadolu’da kapukulu adı ile dolaşanlardan hangile
rinin hakikî, hangilerinin yalancı olduklarını bulup çıkarmak her zaman ko
lay olmamakta idi 3.

4 - 1537 Teftişinden Sonra Mücadeleuin Yeni Safhası

1587 de, suhteler hakkında alınan şiddetli tedbirlerin sonucu olarak, 
ortaya yeni bir meselenin çıktığını, yâni. Celâli bölüklerinin, iyice kuvvet
lenerek, suhtelerin yerine geçtiklerini söylemiştik. Evvelce suhtelere yapıldığı 
gibi, bu yıl da umûmî bir eşkij'a teftişi emrolunmuş ve hakikaten, Celâlî 
hareketlerinin ağırlık merkezi olan orta Anadolu’da, pek çok eşkiya başlarının 
haklarından gelinerek, duruma ehl-i örf hâkim olmuş bulunuyordu. Fakat, 
hâdiselerin oluş şekline bakarak kolayca anlaşılır ki, karışıklığın asıl baş 
âmili olan levend ve sekbanların durumlarında bir değişiklik olmamış, yalnız.
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1 Müh. Def. 64, s. 14-Müh. Def. 68, s. 206-Müh.Def. 69, s. 171-Müh. Def. 72, s. 415

2 Müh. Def. 42, s. 146, 66, 161-Müh. Def. ,6«, s. 206-Müh. Def. 69, s. 17,128

3 İran Harpleri sırasında, Kapukullarının seferden kaçtıklarına dair hiç bir kayıt ve 
işaret yoktur. Fakat, Avusturya Harplerinde, Timar erbabı kadar, ICapukuIlan da seferden 
kaçar olmuşlardı. Anadolu’da oturan yeniçeri, Altı-Bölük Halkı ve başkalanmn sefere yollanma
ları mühim bir mesele olmuş ve çoğu gitmemişti. Sefer sonunda bunlara hiç cezâ verihıiemesi 
çok manidardır.



celâlî başlarının hükümetçe ciddî surette takip olunması sonucu, şeflerini 
terk ile, ümerânın devriye bölüklerindeki kadroları arttırmışlardı. O halde, 
sekban ve levend bolluğundan doğan sosyal-iktisadî sıkıntı bütün şiddeti ile 
var olmakta devam ediyordu. Bundan başka, 1582 den beri,’ İran seferleri 
dolayısiyle, serdarlarla dirlik erbabının uyuşmazlıkları sonucunda meydana 
çıkan oldukça kalabalık bir timardan düşmüşler grupu da vardı.

Reayaya gelince: O, bir zamanlar suhtelerden şikâyet yağdırmıştı. Buna 
cevap olarak. Hükümet Merkezinin vilâyet idarecilerine geniş yetkiler vermesi 
üzerine, bu sefer de, ehl-i örfün zulümlerinden yanıp yakılmalar başhyordu. 
Her tarafta, âsî levend bölüklerinin saldırılarından, âyan, kadılar, yüksek 
timar ve zeamet erbabı, canlarını ve mallarını zoru zoruna korumıya çalı
şırken, 1587’de verilen teftiş emri üzerine, bölüklerini olağan üstü kuvvet
lendiren vilâyet idarecileri, bu suretle, eşkiyâyı sindirdiler. Fakat, ehl-i örfün 
kazandığı bu başarı, halk ve hele köylü kitleleri için daha kötü bir durum 
yarattı.

Asî bölükler, zenginlerden geçindikleri, fakir çiftçi sınıfına fazla yük 
olmadıkları halde, ehl-i örf, tersine olarak, ziraatei sınıfa yük oluyordu. Bun
dan başka, celâlîlerin şu sırada ancak köylere güçleri yetmekte olmasına 
karşılık ümerâ, şehir ve kasabalardaki zengin esnaf ve tüccarları da soyma 
sırasından geri koymadığı için, kadılar ve âyan, yeniden, devriye bölük- 
let’inin sebep oldukları yamp yakılmaları merkeze duyurmak için, reâyânın 
önüne düşerek, hükümete arzlar yağdırmaya başladılar.

Şu halde, suhte isyanlarını büyük bir mesele olmaktan çıkaran, celâlî bölük
lerini, tamamen değilse bile, büyük kısmı itibariyle dağıtan Hükümet için 
bu yeni mesele, yâni, devriye bölüklerinin reayaya yük olmasını önleme işi, 
en belli başlı derd olarak ortaya çıkıyordu. Fakat, suhteleri II erlerine, bunları 
da ehl-i örfe temizlettirdikten sonra, ehl-i örfün kendisini yola getirmek son 
derece güç olan bir işti. Devriye bölükleri beslemek, vilâyet idarecileri için 
nefislerini koruma zorunluğundan ileri geldiği için, memurları işten çıkarmak, 
veya onlara ceza vermek, bunun önüne geçemezdi. Esasen, durmadan işinden 
memur atmanın büyük tehlikelerini 1587 hâdiseleri isbat etmişti. Şu halde, 
bu yola gitmeyip, evvelâ mirliva adamlarının maiyyetleriyle vilâyet dev
rine çıkmalarının önlenmesi hakkında her tarafa emirler verild i'. Fakat, 
buna hiç kimse kulak asmadı. Çünki, vilâyet devrinden kalmak demek, bin
lerce levend ve sekbanları gerisin geri celâlîlere yoUamak demekdi. Beyler
beylerinin kendileri, pek çok levend ve sekban beslemekte, en başta bulu-
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1 Müh. Def. 66, s. 219 (992-993) senelerine ait numarasız Müh. Def. s. 36 daki bir kayıda 
göre, Rumeli tarafında, Semendire sancağında, bâzı kimseler daha 1584 de, mirliva adamları 
il üzerine çıkmasın diye Hükümetten emir çıkarttjrmaya muvaffak olduklarından, bu halden 
çok zarar gören sancakieylerinin İstanbul’a şikâyetçi oldukları, bu türlü emirleri kaldırtmak için 
teftişten kalan sancaklarda pek çok eşkiyâmn türediğini ileri sürdükleri görülmektedir.



nuyorlardı. Esasen vilâyet idarecileri, devriye bölüklerini, hükümete karşı olan 
ödevlerini yapmak üzere değil, kendi mal ve canlarını korumak zorunda ol
duklarından dolayı beslemekteydiler. Vilâyetlerde yerleşerek, pek çok mal ve 
para sahibi olmuş bulunan, genellikle yerli halk arasından yetişen Dergâh-ı 
Âlî çavuşları, her türlü yükselme kolaylığını kaybettiklerinden, tamamiyle 
zorba bir ruh kazanarak, vilâyet idarecilerine itaat etmez olmuşlardı; bunlar 
hükümetten de hoşnut değillerdi. Küçük timar erbabı da bu konuda kendile
riyle beraberdi ‘ . Şu halde, bu sıralarda, her şey henüz ehl-i örfün eli altında ol
makla beraber, mevcut düzenden hoşnut olanlar ve olmayanlar vardı. Umumi
yetle kapukuUarı ve kapukulluğundan yetişme Enderunlu ümerâ gidişatın savu
nucusu durumunda bulunuyorlardı. Gerek devlet kapısındaki imtiyazh durum
ları, gerekse servet cihetinden önde gelmeleri bunun başlıca sebebi idi. O halde, 
ehl-i örf ne kadar celâli bölüklerini dağıtmış olursa olsun, ve levendleri kendi 
başına toplamak suretiyle, ne kadar mücadele unsurlarını ortadan kaldırmış 
bulunursa bulunsun, her hangi bir siyasî veya İdarî sarsıntı herşeyi ehl-i örfün 
zararına çevirebilir, yahut, levendlerin hoşnutsuzlar sırasına geçmeleri, celâli 
isyanlarını, 1587’den öncekilerinden daha şiddetli olmak üzere, yeniden 
alevlendirebilirdi. Bundan başka, orta ve fakir halk smıflarının hep ehl-i örfe 
karşı olmaları, mazûllerin ve hoşnutsuzlarm ayaklanmaları için büyük bir 
yardımcı sayılmak lâzımdı. Yanlız, kadılar vc âyânın, genellikle hem celâlî, 
hem de ehl-i örf aleyhinde olmaları, olayların bu dediğimiz şekilde belirmesini 
engclliyecek tek unsur gibi göründüğünü de unutmamak lâzımdır.

Kısacası, 1587’den sonra iç çekişmelerin genel görünüşü şöyle idi; 
“ Umumî teftişten”  sonra, devriye bölüklerinin kuvveti sayesinde, ehl-i örf 
duruma hâkim bulunuyordu. Âsî bölükbaşıları yok edilmekle beraber, yine 
şurda burda tutunan başbuğlar eşkiyalığa devam ettiklerinden başka, önem
li bir sayıda olan mazûller ve hoşnutsuzların var olması, bu hareketin her an 
yeniden alevleneceği hissini vermekte idi. Vilâyet idarecilerinin durmadan 
vilâyet devrinde devam etmeleri neticesi, halkta uyanan hoşnutsuzluğu 
kadılar ve âyan kışkırtmaya başhyarak, ümerâ ile nüfuz yarışına yeniden 
başlamışlardı. Hükümet Merkezi, vilâyet devirlerinin tehlikeh olaylar doğura
cağını hesap ederek, “ mirlivâ adamlarının”  vilâyet devrinden ahkonması 
hakkında kesin emirler verdi ise de, bunun bir başarısı olmadı. Suhte ayak
lanmaları baş mesele olmamakla beraber, arahkh devam ediyordu. Hattâ, 
levendlerle birlikte hareket ettikleri yerler bile vardı. Fakat, hepsinden önemh 
olmak üzere, kadıların, reaya üzerindeki itibarlarından faydalanarak, vilâyet 
idarecileri aleyhine İstanbul’a duyurmuya çahştıldarı yanıp yakılmalar, Ana
dolu’da yeni olaylar hazırlamakta gibi görünüyordu.
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1 Meşhur Âsîlerden Cebbar kulu umumiyetle timarU sipalıilerden, hattâ çavuşlardau vc 
^laybeylerinden yardım görmekte idi. Mahkemeye götürülürken “ Konya’da sakin çavuş, 
müteferrika ve Alaybeyleri mezburu’ ’ kurtarmışlardı. Müh. Def. 64, s. 19



E - AVU STU RYA H A R E LE R İN İN  BAŞLAMASI ÜZERİNE 
MÜCADELENİN YEN İD E N  ALEVLENM ESİ.

1 - 1591 de Anadolu Hâdiseleıinin Aldığı Durum :

1584’de, suhteler, 1587’de de celâlî bölükleri hakkında verilen “ umumî 
teftiş”  emirlerinin Anadolu’da sebep olduğu karışıklıklarla bunun sonuçları- 
m yukarıda söylemiştik. Doğrusu, 1587 teftişi, Ferhat Paşanın Erzuruma 
dönmesinden, ve dolayısıyle, İran harbleriniıı tavsamasından sonra yapıldı
ğından, sancakbeyleri umumiyetle yerlerinde idiler. Bu yüzden, sekban bö
lüklerinin dağıtılmasında ve bölüldsaşlarınm bir çoğunun yakalanmasmda 
başarı sağlanmış, bir çok eşkiya da, “ serbest timar üzere”  idare edilen toprak
lara sığınmak suretiyle, buralardaki subaşılar tarafından korunmak sâyesinde, 
vilâyet idarecilerinin ellerinden yakalarını kurtarmalariyle, Anadolu geçici bir 
duruluğa kavuşmuş idi ‘ . Fakat, reayanın bütün feryatlarına rağmen, 
ümerâ tarafından köylere sahmverilen devriye bölülderinin yakıp yıkmalarının 
gittikçe insafsızlaşması yeni bir karışıklık hazırlamakta idi. Hususiyle ki, 
Hükümet Merkezi, bunların önlenmesi hakkında kesin emirler vermek suretiy
le, kadılara, harekete geçmeleri için, bir ipucu da vermişti. Suhtelerin ve 
şuraya buraya gizlenmiş olan asî bölük reislerinin ehl-i örf aleyhindeki kin
leri hiç düşünülmese bile, kadıların kışkırtması ile, gittikçe sabırları tükenen 
reayanın heyecanlan artmakta idi. Zorba ruhlu çavuşlara ve yüksek timar 
ve zeamet erbabından bâzılarına gelince, bunlar da açık bir tutum takip etmi
yorlardı. Kiziroğlu’nun ve Cebbarkulu’nun bölükbaşılardan bir çoğu çavuş 
olmakla beraber, Anadolu çavuşları henüz celâlîlerle bir olmamışlardı  ̂
Ancak, içlerinden büyük bir kısmı, ümeranın yardımcısı görünerek, bölüklerle 
geziyorlar, suhte ve eşkiya takip ettiklerini bahane ederek, soygunculuklarını 
gizliyorlardı. Meselâ, Bozok’ta Haydar Çavuş, Kırşehir’de Haşan Çavuş ve 
Batı Anadolu’da adları belli olmayan bu türlü bâzı dirlik erbabı, tam birer 
celâlî gibi idiler ve haklarında şikâyetler geliyordu. Bilhassa, Konya’da mülte
zim iken başına bir sürü adam tophyarak fesada başladığı bildirilen Haydar 
Çavuşun Kiziroğlun’dan fazla nam kazandığı ve üzerinde pek çok mal-i mirî 
kaldığı gelen haberlerden anlaşılıyordu. İşte, 1591’de, Avusturya’ya harp 
açıhp da, Anadolu yeni harp fedakârlıklarına davet olunduğu zaman, halkın, 
eşkiyanın ve ehl-i örfün durumları böyle idi

1 Müh. Def. 66, s. 29 (Serbest timar üzere idare olunaıı rical hasları ve hass-ı hümâyûn, 
vakıf köyleri ve İstatıhuldaki hizmet erbabına ait zeamet ve timarlar, bütün Anadolu karışık
lan aırasmda bu hususiyetlerini, yâni eşkiyamn sığınma yeri olmak vazifelerini devam ettirmiş
lerdir.

2 Müh. Def. 68, s. 45,-Müh. Def, 66, s. 176

3 Müh. Def. 66, s. 172, 270, 234, 243.



2 - Ehl-i Örf’ e Karşı Halkın Kendini Koruma Hakkı :

Birinci Adalet Fermanı

Uzun yıllardır Anadolu’da devam etmekte olan kanlı karışıklıklar, önem
siz bir takım eşkiyahklar olmayıp, milyonlarca insanın katıldığı bir sosyal 
kavga olduğu, bu huzursuzluklarda, suhte ve levend bölükleri kadar, 
ebl-i örf ve askerlerin de aym derecede ilintileri bulunduğu, gün gibi açık 
olmuştu. Fakat, bu oturuşmuş sosyal hastalığın İktisadî ve siyasî sebeblerini 
kavramaktan tamamiyle yoksun olan zamanın devlet adamları, aldıkları 
tedbirlerle, Anadolu’dan gelen kalabalık ve hep birbirleri ile çelişmeli şikâyet
lere tabî olmaktan bir türlü kurtulamıyorlardı. Onun için, güttükleri siyasette 
ne bir isabet, ne de kararlılık mevcut değildi. Suhte ayaklanmalarının en 
azgın zamamnda, halkın, suhtelerden ziyâde, suhte kovuşturmasına çıkan 
hükümet memurlarmdan yanıp yakıldığı, eşkiya teftişinin arkasından, vilâyet 
devri adı ile, hükümetin izni olmadan, ehalinin vilâyet idarecileri tarafından 
soyulduğu görülüyordu. Hükümet, suhtelere ve levend bölüklerine karşı 
olduğu kadar, kendi memurlarına ve askerlerine karşı alacağı tedbirleri de 
aramak zorunda kalmıştı.

Daha 1579’da, suhte meselesini nakiplcr aracılığıyle halletme yolunun 
düşünülmesi, hele 1582’de, medreselilere vilâyet idarecilerinin, daha doğrusu 
bütün ehl-i örfün karışmaktan ahkonması, hükümetçe memur sınıfının ehaliye 
ettiği zulmü itiraf etmekten başka bir şey değildi. İç kavgalarda, resmî 
hükümet kuvvetlerinden ziyade, II erlerine dayanılmasının sebeblerinden 
birisi de bu olmak lâzımdır. Fakat, bu hareket dahi reayayı zulümden ve 
soygundan kpruyamamıştır. Çünki, II erlerinin çoğunluğu serbest levendler- 
den ibaretti. Esasen, yiğitbaşıların ve serdarların çoğunun, mazûl ve hırslı 
kimselerden seçilmesi, halk (milis) kuvvetlerini teşkil eden kimselerin İçtimaî 
durumlarına uygun düştüğünden, bu suretle meydana çıkan bölüklerin, yavaş 
yavaş birer celâlî grupu hâline gelmeleri gecikmedi. Askerin, 1587’ de, îran se
ferinden dönmesi üzerine. Hükümet, ümeraya müracaat ederek, eşkiyayı az 
çok yatıştırdı. Fakat, Anadolu, yemden, daha azgın ve kanb bir kanşıkhğa 
hazırlanır gibi, ancak geçici bir sükûna kavuştu. Vilâyetlerde, evleri ve barklan 
bulunan ümera, timar ve zeamet erbabı, kapukulları, mallarının ve canlarının 
güvenini sağlıyabUmek için, devriye bölükleri besliyorlardı. Bu sâyede, haki
katen suhtelerden ve levendlerden şikâyet azalmıştı. Buna mukabil, ehl-i 
örfün devriye bölükleri hakkında görülmedik şikâyetler ve sızlanmalar, devleti 
yeni tedbirler almıya şevketti. Bu yeni tedbirlerin başbcası, halk tarafından 
Hükümetin aklına getirilen, daha doğrusu, günün zaruretlerinden doğan 
önemli bir kararın alınmasından ibaret oldu.

Kadıların arkasmdan yürüyen halk, taraf taraf, Hükümete müracaat ede
rek, ehl-i örfün devriye bölüklerine karşı köylerini ve kasabalarını kendileri
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korumak yetkisini talep ettiler. Belki padişahın kendi icadı olarak, yahut, 
musahiplerinin teşvikiyle, reayanın bu yoldaki isteği kabul olunarak, devre 
çıkan ehl-i örfe karşı köylerini ve kasabalarım silâhla korumaları hususunda 
bazı bölge ehalisine izin verildi Bu hal, her tarafta halkın aynı yetkiyi 
kendilerine de istemelerine sebep olduğundan, nihayet, “ Adalet Fermanı”  
namı ile meşhur olmuş bir ferman bütün vilâjretlere dağıtılmak suretiyle, 
elıl-i örf, reaya karşısında, resmen altoldu “ Birinci Adalet Fermam”  
demek suretiyle, daha sonrakilerden ayırdığımız bu fermanın çıkması, Anadolu 
hâdiseleri üzerindeki etkisi itibariyle pek büyük bir önemi haizdir. İç hâdise
lerde, suhtelerin yerini levendler tutunca, hem suhtelere dayanmaktan, hem 
de halka öncü olmaktan ItaldıkJan için, önemlerini kaybetmiş gibi görünen 
kadılar, adâlet fermanmın çıkmasını büyük bir fırsat saydılar.

Başlangıçta olduğu gibi, vilâyet idarecilerine karşı daha büyük bir 
şiddetle başhyan hareketlerin başına gene ehl-i şer’ geçmiş oluyordu. Ellerinde 
emirleri olan reaya, hemen silahlanarak, vâlilerin ve adamlarının köylere 
ve kasabalara girmelerini önlemeye karar verdiler. Elimizdeki vesikalara 
göre, ilk önce Menteşe Sancağı ehalisi, ellerinde emirleri olduğu halde, kadı- 
larıyle birlikte hareket ederek. Sancak Beyinin adamlarını sancağın devrine 
çıkmaktan alıkoydular ^ Adalet fermanmın yayınlanması üzerine, bu 
hareket genel bir şekil aldı. Kayseri köylerinin ehalisi, yer yer toplanarak, 
ellerine aldıkları adalet fermanlarım nıirlivâ ve ehl-i örfe gösterip, nahiye
lere ve köylere çıkmanın yasak olduğunu bildirdiler ve hükümet adamlarını 
içlerine koymadılar. Kastamonu’da, halk, ayaklanarak, memurlardan kim 
olursa olsun, içlerine almamağa karar verdiler; hattâ adâlet fermanını dinle- 
miyen bir çavuşu da dövdüler

Devre çıkma yasağı emirlerinin verilmesinden şikâyet edip duran üme
raya, adalet fermanının yayınlanması büyük bir etki yaptı. Her taraftan 
İstanbul^a şikâyetler yağdırarak, halk kendilerinin teftişe çıkmalarına engel 
olduğu için, eşkiyanın arttığım, mâl-ı mîrî’yi toplamaya tamamiyle imkân 
bulamadıklarını iddiâ etmekte idiler. Şuraya buraya sığınmış olan levend 
bölüklerinin yeniden meydana çıkacakları da gerçekti. Esasen, K onya’da, 
Kiziroğlu kadar ün salmış olan Haydar Çavuş’un, Bozok, Kayseri, Kırşehir 
ve Batı Anadolu’da, daha böyle bir çok kimselerin yetiştirmelerine karşı hiç 
bir şey yapılmamış olduğunu söylemiştik.
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1 Ehl-i örfün devre çıkmasını yasak eden ilk emrin reayaya 1584 de verilmiş olduğuna dair 
kayda Taslandığını evvelce bildirmiştik. Fakat, asd mühim hâdiselere yol açan ve nihayet ada
let fermanının çıkmasını sağhyan, bu türlü esash emirlerin 1590 dan sonra olduğunu hâdiselerin 
seyri göstermektedir: Numarasız Müh. Sene 999 (Menteşe Beyinin şikâyetinden bahseden hüküm)

2 Yine ilk Adalet fermamnın da, 1590 veya 1591 yılmda çıkarılmış olduğunu bu yıllara 
âit hükümlerde adalet fermanımn adının geçmesinden anhyoruz. Müh. Def. 69, s. 129, 130 
(Kayseri Sancak Beyinin şikâyetinden bahseden hüküm.)

3 Numaıabi:^ Müh. Sene 999, hüküm tarihi 15 Şevval 999
4 Müh. Def. 69, s. 129, 130 (kadUara hüküm)



Bundan başka, etrafta, dirlik erbabı ile kapukullan arasındaki didiş
meler de devam ediyordu. Kırşehir Sancağında, “ yozdepare Mukataasını”  
iltizam eden bir kaç mültezim ile, mukataa emini, yeniçeriler ve Beylerbeyi 
adamlarından ibaret bir grup arasında çıkan kavga büyümüş, ası mültezim
ler, kapukulu süvarisi geçinen Deli Nasuh adında Çorumlu birisim başlarına 
geçirerek, askerleri basmışlar, açıktan açığa isyan etmişlerdi >. O halde, 
adalet fermanının, âsâyişi geri getirmek değil, bütün bütün bozacağı tahmin 
olunabilirdi. Çünki, ümera devre çıkmaktan kaldıklarından itibaren,baş- 
lannda toplanan devriye bölüklerinin çoğunu dağıtacaldarı için, levend- 
1er, yeniden, celâli başbuğları etrafında birikeceklerdi. Hükümet, gerek 
eşkiyamn dirilmesinden endişe ettiği, gerekse ümeranın şikâyetlerini dinle
diği için, bu sıralarda adalet fermanına aykırı bir takım emirler vermiye de 
başladı. Meselâ, bir çok kadılıklara yolladığı lıükümlerde, eşkiyânın hak
kından gelinmesi için, bazı şartlarla, mirlivâ adamlarının köylere alınma
larıma doğru olacağını bildirdi. Bir kısım yerlerde de, beylerin teklifi 
üzerine, eşkiyânın azalması için, reayanın eUndeki silahların toplanmasını 
kabul etti. Fakat, sâhil halkı, “ kefere korsanlarına karşı”  kendilerini 
koruma zorunda olduklarını üeri sürerek, silâhlarına dokunulmaması için 
izin aldıklarından, bu emir de tamı tamına uygulanamadı 2 . İstanbul-Teb- 
riz askerî yolu boyunca olan yerlerde, hele Erzurum Vilâyeti topraklarında, 
yerleşip kalmak istiyen kapukullan ile leaya vc timarlı sipahi arasında 
bu sıralarda bir çok olayların cerayan ettiğini, hattâ meselenin, başşehirde 
üzüntü ile izlendiğini görmekteyiz. Şu halde, genel güvensizlik gidişatının 
etkisiyle ve adâlet fermanlarımn verdiği yetkiye de dayanan köylüler, ehl-i 
örfe karşı her tarafta silahlanmakta idiler.

3 - 1593 Avusturya Seferinin Aııadoluda Doğurduğu 
Büyük Karışıklık

Uzun tran harplerinden kurtulur kurtulmaz, Sinan Paşanın direnmesi, 
yahut AvusturyalIların fazla baskısı sonucunda. Sadrâzamın kendisi, 1593 de 
seferi açtığı zaman, Anadolu, başlamak üzere olduğu kanlı iç kavgaların 
sanld son hazırhğmı bitirmeye çalışıyordu. Küçük timar erbabı ile, çoğu yerli 
ehaliden olan zeamet sahibi zorba çavuşlar, serbest levend ve sekbanlara 
baş olmaya hazır idiler. Suhteler itibardan düşmüş olsalar da, şurda hurda, 
fesatçılığa devam ediyorlardı. Ne âsîlerle, ne de halk ile anlaşamamış olan 
vilâyet idarecileri, baharda Avusturya seferine çağrıldılar. Bu seferin açdması
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1 Müh. Def. 69, s. 206 (Mukataa iltizam edenlerin ve eminlerin Anadolu olaylarındaki durum
ları da yerli çavuşlar ile timar erbabının durumlarına benzemekte idi. Müh. Def. 71, s, 234 
(Deli Nasuh’un etraûna sekban ve timarU sipahiler toplanmış, asîler bayrak kaldırarak Kapukulu 
süvarisi olduklarım iddiaya başlamışlardı.

2 Müh. Def. 71, s. 351



da, 1578’deki İran, seferinin ilânı gibi, belki ondan da fazla bir telâş ve korku 
uyandırdı. Çünki, o zaman düzenin tek bozucuları diye tanınmış olan suhteler 
yerine, şimdi sayılan kabarık bulunan levend ve sekbanlarla beraber, âsî ça
vuşlar, mazûl ve hoşnutsuz dirîik erbabı da vardı. Bunların karşısında, düzen
lik ve güvenin korunmasından ziyâde, kendi canını ve servetini korumaya 
hazırlanmış bir memur sınıfı görülmekte idi. Böylece, Anadolu’nun güvenlik 
ve düzenliği kıl üzerinde gibi duruyordu.

Vakanüvisler tarafından, böyle bir zamanda lüzumsuz idi, diye, kaydolu
nan Avusturya seferi ilân olunarak, Sadrazam Koca Sinan Paşa, geç valdt, 
yâni, 1593 temmuzu ortalarında, Belgrad’a hareket etti. Mesafenin uzaklığın
dan dolayı, o yıl, Anadolu askeri sefere davet olunmadı. Fakat, seferden 
umulan sonucun elde edUememesi üzerine. Sadrazamın devamlı yardım istek
lerine cevap olarak, 1594 baharında büyük bir ordu yollamak üzere, bütün 
vilâyetlere ve bu arada Anadoluya sıkı emirler yollandı. Kapukulları, mü
teferrikalar, çavuşlar, timar ve zeamet erbabı ve alay beyleri, ümera ile toplan 
er, baharda sefere davet olunuyorlardı. Yeniçeri Ağası da, ilk defa olarak, 
harbe padişahsız gitme emrini aldığından, bütün Anadolud’aki kapukuUarı da 
ağalariyle yola çıkacaklardı. Yukarıda belirttiğimiz hallerden dolayı, Anado- 
lıi askerleri yerlerini terk ettiklerinde, geride bıraktıkları kendi servet ve 
mülklerinin asîler tarafından yağma olunacağı, âilelerinin hakaret göreceği 
gerçekli. Yâni, sefere dâver. olunanlar, kapukulu, ümerâ ve dirlik erbabı, 
kim olurlarsa olsunlar, nazik bir durumları vardı. Onun için, bütün sefer- 
liler sefere gitmemek için türlü bahaneler aramağa, birer yolunu bulmağa 
çalışıyorlardı. Anadolu ümerâsı bir çok sudan sebepler ileri sürerek, seferden 
kaçındıklarını açıkça gösterdiler. Meselâ, bir kısmı derya seferine memur 
olduldarını, bir kısmı da, vilâyet muhafazasına kaldıklarını söyliyerek, em- 
rolunan tarihte hareket etmediler.

Evvelce beylerbeyi iken, sonradan Anadolu’da sancakbeyliği kabul eden 
bir kısım ümerâ da, vilâyetlerinin başındaki beylerbeylerinden daha Icıdemli 
olduklarından, onların emrinde sefere gitmelerinin kanun ve nizama uymıya- 
cağı bahanesiyle kaldılar ^ Timarh sipahinin durumu. Iran seferleri 
açılacağı zamankinden daha bozuktu. O zaman, malî sıkıntıları olmasına 
mukabil, bu defa da, defterleri karmakarışık ve bir çoğunun da dirlikleri dâvâlı 
idi. İran harplerine çok az sayıda katılmış olan kapukulları için, geçen harp, 
askerî yollar üzerinde soygun ve kazanç sağlama işi olmuş, Erzurum ve Erzin
can kışlaklarında ehalinin toprak ve evlerini zaptetmişler, Anadolunun her 
tarafında önemli servetler elde ederek, yerli durumuna geçmişler, çok rahat 
bir hayata kavuşmuşlardı. Şu halde, 1594 seferine, ağalariyle beraber, bütün 
kapukuUanmn katılmalarını istemenin, Anadolu’da oturanlar arasında, iyi
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karşılanmıyacağı meydanda idi. Böyieleri, açıkça karşı koymamakla beraber, 
sefer mevsimimi geçirmek için ellerinden geleni yaptılar.

Sancaklarda, bir çok kapukulları, sefer için yola çıkıyor gibi, bölükler 
halinde dolaşmakta idiler.Bunlar, sözde sefere, gitmekte oîduldarmı söyliyerek, 
mal ve para topluyorlardı; böyle gezenlerden bir lasmı, Kırşehir’de olduğu 
gibi, suhte olmakla beraber, bir kısmı da hakiki kapukulu olup, kaçak durumda 
idiler >. Gûyâ sefere hareket etmiş olanları da, Bursa’da eğlenerek, vakit 
geçirdikleri, şehir ve civarının ümerâ ve askerle dolu bulunduğu öğreniliyordu; 
kalkıp gitmeleri için sıkı sıkı emirler yazıldığı halde, hiç kimse acele etme
mekte idi İstanbul’dan ve Gelibolu’dan Macaristana kadar, yolların asker 
çadırları ile dolu olduğu, bu gibilerin, Serdara yetişmiyerek, sefer zamamnı 
yolda geçirmek istedikleri duyulmuştu. Serdarın bu konudaki çok acı 
yanıp yakılmaları cevapsız kalıyordu ^

Timar erbabına gelince: bunların, özellikle, küçük timar erbabının servet 
bakımından sefere hiç te dayanıklı olmadığım biliyoruz. Mühim bir kısmı da 
hükümete muğber idi. Daha İran harplerinden, çok önce her sancağa, yerine 
göre, “ alçak haUü”  timar erbabından 30 ile 50 arasmda muhafız sipahi ayırmak 
suretiyle, bunlar seferden esirgenmiş idi. Geçen yılların acı tecrübesinden 
dolayı, bu kere, 3000 yerine 6000 don aşağı dirliği olanlar sefere alınmadı. 
İsyan edenlerin çoğu alçak timar erbabı olduğundan, bu tedbir yerinde alın
mıştı. Fakat, seferden kalanların bir yıllık timar bedellerinin hâzineye ahnması 
hakkındaki karar yeniden hoşnutsuzluklara sebep oldu. Bununla beraber, 
alçak timar erbabının seferden geri kalmaları, topluca isyanlarının önüne 
geçilmesini sağlamıştı, denebilir'*.

Saneakbeyleri, götürmeye mecbur oldukları şahsî askerleri dışında, ayrıca, 
İl erlerinden otuzar levend yazıp götüreceklerdi. Fakat, genel güvensizlik 
meydanda olduğundan, bütün beyler, yerlerine kudretli kaymakamlar, 
haslarına becerikli subaşılar üe bunların emirlerine de sekban bölükleri bırak
tılar. Güneydoğu Anadolu türkmenleri arasında, sık sık ayaklanmalar ve kişi 
haslarının vergilerine karşı direnmeler görüldüğünden, Dulkadriye Beyler
beyi seferden alıkonularak, kendisi muhafazayı üzerine aldı 5.
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1 Müh. Def. 71, s. 143 M üt. Def. 72, s. 103, 248, 278, 347, 381, 415-Müh. Def. 73, s. 476
2 Sinan Paşa’mn bütün feryatlarına rağmen, askerin zamanında yetişmemesi yüzünden, ordu 

Avusturya kuvvetlerinin karşısmda zor durumlara düşmüş idi. Serdar bu yol sommluluğu 
Ferhat Paşamn kasten ihmâline verdiğinden, ona acı ve ihtâr mahiyetinde bir mektup yazımş 
idi. Fakat, Ferhat Paşa cevabında, bunu reddederek, askerin yollarda nasJ oyalandıklarını ve 
cepheye gitmek istemediklerini bildirdi. Müh. Def. 72 s. 307, (Ferhat Paşa’nm serdara mektubu) 
ve Müh. 71, s. 251 (Bütün Anadolu vilâyetlerine umumî hüküm)

3 Müh. Def. 71, s. 251-Müh. 72, s. 296
4 Müh. Def. 72, s. 102, 148 (Dulkadriye ve Rum Beylerbeyine bu husustald hükümler.)
5 Müh. Aym  def. s. 102



Şu halde, herkesin sefere katılması emrolunduğu halde, Ehl-i örfün reâyâ 
gözündeki korkunçluğu gene yerinde kaldı; yâni, vilâyet idarecileri dizginleri 
ellerinden bırakmadılar.

Anadolu halkı ise, her büyük sefer ilamnda olduğu gibi, 1594’de de ka
dıların ağzından İstanbul’a başvurarak, eşkiyaya karşı sancaklarım korumak 
üzere, kendileri adamlarını bildirdikleri çavuşların, koruma serdarı tayin olun- 
masım istediler Bu hal, ümerâ kaymakamlarının devriye bölükleriyle 
harekete geçmelerine bir cevap teşidl edebilirdi. Hakikaten, vilâyet idarecile
rinin vilâyet devirleri devam ediyordu. Âsî çavuşlar ise, özellikle Kırşehir, 
Yozgat, Kayseri, Sivas taraflarında, maiyyetlerinde birer bölük sekbanlarla 
harekete geçmişlerdi. Ayıntab’ta, Dürzü Cafer adında birisi, başına ikiyüz 
kişilik bir sekban bölüğü tolayarak, güpegündüz çarşıyı basmış, beylerbeyinin 
adamlarına saldırarak, bir çoklarını yaralamıştı; o tarafın ayân ve tüccarla
rının büyük bir telâş içinde bulundukları şikâyetlerinden anlaşılıyordu

Hamit (İsparta) Sancağmda, 1584’den beri İl erleri serdarlığı yapmakta 
olan, Nesli Oğlu adı ile ün salmış, Mehmet Çavuş, sekban bölükleri hesabına 
soygunculuğa başhyarak, celâli başbuğluğuna yükselmiş, Karayazıcı Oğlu 
devrinde de adı geçecek kadar bir kuvvet kazanmıştı. Ehahnin şikâyetlerine 
göre, bir çok zenginleri suhtc yatağı dij'e soyduğundan başka, çok suçsuz
ların başlarını keserek eşkiya başı diye İstanbul’a yolluyordu. Halkın ev
lerine konan sekbanların bir çok aşırı hareket yaptıkları, bir kaç bölük başıları 
bulunduğu, bunlardan Deli Pir A li’nin, sipahi bayrağı açarak, kapukulu 
süvariliği iddia ettiği haber veriliyordu. Gene o yörede, çingeneler de, onlarla 
karışarak, güzel kadın ve cariyeleri eli ile sekbanları elde ettikten sonra. 
Deli Pir Ali ile, Siyavuş Paşa’nın Oğullarına ait Servihan Subaşdığım basmış
lardı Kırşehir taraflarında. Deli Nasuh’un hareketi devam ediyordu. 
Ankara Sancağında Haydar Oğlu Kalender adında birisi de sekbanları ile 
harekete başladı; sayılı başbuğlar arasına karıştı

Tabiî, bütün bunlara cevap olmak üzere, ümerânın adamları da, devriye 
bölüklerine dayanarak, vilâyet topraklarını dolaşma işinde daha büyük bir çaba 
gösterdiler. Bu suretle, levendler, 1587’de olduğu gibi, bir defa daha birbirleriy- 
le karşdaşmak üzere, iki zıt taraf halinde gruplamyor gibi idiler. Bu durum
da, reaya için rahat yüzü kalmamıştı. Devriye ve Celâh bölüklerinin zulümle-
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1 Müh. Def. S. ? (Balıkesir Havalisi ehalisinin Mehmet Çavuşu serdar olarak talepleri), 
s. 132 (Anadolu Vilâyeti ehalisinin talebi), s. 278 (Canik ve Amasya ehalisinin talebi), s. 392 
(Karahisar-ı Sahip ehalisinin talebi)

2 Müh. Def. 71, 3. 155 (Burda Dürzi Cafer diye yazıh)-Müh. 72, s. 344 (mezbur şaki Dürzü 
Hızır hakkında Anadolu caniplerinde olan bütün beylerbeyliklere umumî hükm-i hümâyûn), s. 
358 (Dulkadriye Beylerbeyine ve kadılara hüküm).

3 Müh. Def. 71, s. 31, 37, 394-Müh. Def. 74, s. 103
4 Aynı Def. 71, s. 317-Müh. Def. 72, s. 316



ri, fakir sınıflardan zenginlere ve zenginlerden fakirlere doğru karşılıklı devam 
ediyordu. Her taraf müthiş bir sekban bolluğu içinde idi ki, bunun İçtimaî 
ve İktisadî sebebleri, başka bir incelememizde anlatılmıştır

Her sancağa, ehalinin istedikleri birer çavuş, serdar tayin olunmakla 
beraber, Anadolu’nun durumu karışmakta devam ediyordu. Celâli başları-ld, 
çoğu kapukulu süvariliği idiasıııda idiler - bölüklerinin başında olarak, zengin 
kapukullarını, ümerâ emlâkini, reayadan zengin kimselerin ve tüccarların 
ejderini basarak, soygunculuğa devam ediyorlardı.

Şu halde, reaya bu umumî güvensizlik karşısında silahlanmak zorunda 
kalmışlardı. Kadılar, bir yandan celâlîlerin baskınlarına, öte yandan ehl-i 
örfün nüfuz rekabetine karşı, umûmî havâdan istifâde ile, gene ehaliyi etraf
larına toplamaya başlamışlardı. Her yandan tehdid edildiklerini gören vilâyet 
idarecileri, durmadan devriye bölüklerini kuvvetlendiriyorlardı. Vilâyet 
devirleri çok sıklaşmaktaydı.

4 - Adalet Fermanlarının Yeniden İleri Sürülmesi

II erleri düzeninin yeniden kurulması ve başlarına, ehâli tarafından gösterilen 
çavuşların tayin olunması, bu arada halkın, ve hele köylülerin silahlanmaları, 
şüphe yok ki, celâlîlerden ziyade ehl-i örf hesabına kötü bir durum yarattı. 
Çünki, celâlîler, doğuşları itibariyle, zengin kimselerin servetlerine el atmayı 
hedef tutuyorlardı. Fakir halk yığınları da, çeşitli sebepler altında, kendilerine 
yardım etmekte idiler. Ehl-i örf ise, bunun aksi bir yolda yürüyordu; vilâyet 
idarecilerinin devriye bölükleri, daha çok ziraatci sınıfa, yani fakir köylülere 
çektiriyorlardı. Bununla beraber, reayanın zengin, sımf üzerine de bir takım 
cürümler atarak, mahkemeye bile götürmeden, usulsüz ve kanunsuz olarak 
soyduklarının İstanbul’a şikâyet olunduğunu yukarıda da kaydetmiştik.

Genel duruma göre, kabarmakta olan levend dalgalarına karşı, memur 
sınıfı ile şehir ve kasabalarının ileri gelen reayası ve ilmiye mensupları arasında 
şu sırada sıkı bir birlik olması akla yakın olmakla beraber, yukarıdan beri 
anlattığımız sebeplerden dolayı, aksine kesin bir zıtlık vardı.

Ehl-i örfün asıl düşmanı olan köylü halkın, memurları aralarına almama
ları yolunda, İstanbul’dan, evvelâ emirler çıkarttıkları, ve sonunda, birinci 
adalet fermanım yayınlatmayı sağladıkları yukarıda geçmişti, O halde, 
askerlerin ve ümeramn Avusturya harplerine bağlanmaları üzerine, her 
tarafta yeniden celâlî bölükleri faaliyete geçmişler, ehl-i örf de, devriye bölük
lerini arttırıp, yeniden köylere ve kasabalara musallat olmuşlardı. Bu hal, 
köylülerin gene adalet fermanlarını ileri sürmelerine sebep oldu. Halk, yer yer 
silahlanarak, köylerini devlet memurlarına karşı korumaya karar verdiler.
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Bu hareket ümerama ve adamlarımn şikâyetlerine sebep olmakla beraber 
köylerin karşı koymalarmı kolgücü ile kırmak istiyen devriye bölükleri ile 
ehâli arasında doğrudan doğruya çarpışmalar başladı. Karaliisarısahip Sanca
ğına bağlı Baklam Kazası subaşısı olan Memi Subaşı, kaza dahilinde devre 
çıkarak, Sülemiş Köyüne konduğu sırada, Mahmutgazi Köyü subaşdarı 
Ahmet ve Musa adındaki kimseler, Memi Subaşıyı, kendi dâvetlileri olarak 
Mahmutgazi tekkesine konmağa çağırdılar. Köylüleri kuşkulandırmamak 
için, masraflarını kendileri görecelderini de bildirdiler. Buna çok kızmış olan 
tekke adamları, Mahmutgazi ehalisi ile birleşerek, köylerine kimsenin kon
masına müsade etmiyeceklerini subaşılara bildirdiler. Bu sırada, bölükleriyle 
köyün yanına gelmiş bulunan subaşılar, köylülerin şu hareketini hazmedemi- 
yerek, zorla köye girmek istediklerinden, iki taraf birbirlerine girdiler;subaşmm 
adamlarından da ölenler ve yaralananlar oldu. Şu olay öteki yakın köylerin 
subaşı ve sipahileri üzerinde büyük bir etki bıraktığından, hemen Mahmut- 
gaziye arkadaşlarının yardımına koştular. Fakat, bunlar dahi köylülerin 
hücumuna karşı duramadılar. Mesele, Baklan Kadısı tarafından Anadolu 
Eeylerbeyisine sicil olunması üzerine, Beylerbeyi, iki çavuş ve bir kadıdan 
kurulu bir tahkik heyeti gönderdi. Fakat, heyet, tarafsız kimselerden meseleyi 
soruşturacak yerde, çavuşların ve müteferrikaların söylediklerine inandığından, 
tabiî, köy halknn suçlu çıkaran Lir karar verdi. Bu lıaksızhk karşısında, 
“ zaviyenişler”  hâdiseyi Çal Kazası Naibine duyurdular. Resul adlı Naib, 
derhal bin kişiye yakm bir kuvvetle ansızın Baklan’a geldi, orada, heyecanda 
olan köylülerle birleştikten sonra, âsîler,tahkik heyetinin bulunduğu mahkeme
yi bastılar. Heyet üyeleri kendilerini ölümden şunun bunun araya girmesi ile 
kurtarabildiler. Köylülerle, ehl-i örfün arasında çıkan şu hâdisenin gittikçe 
bütün köylülere de geçmekte olduğunu gören Beylerbeyi, olayı İstanbul’a 
haber vererek, âsîler hakkında şiddetle hareket edilmediği taktirde, bu hâlin 
diğer taraflarda da misâl teşkil edeceğini ve reayanın itaatte tutulmasının 
güç olacağım bildirdi. İstanbul, Beylerbeyinin yamna bir de “ Toprak kadısı”  
m vererek, hâdiseyi tahkika memur etti. İşin “ biğaraz müslümanlardan ve 
vilâyet âyânmdan”  sorulmasını emretmek suretile, adâletten sapılmasını 
ilâveye lüzum gördü. Batı Anadolu’da bu türlü olaylar birbiri ardına çıkıp 
duruyordu 2 .

Aym olaylar Karaman ve Rum vilâyetlerinde de çıkmakta idi. Köylüler
le, subaşılar '̂e hattâ timarh sipahiler her tarafta bozuşuyorlardı. Özellikle 
Rum Vilâyeti ehalisi, “ sipahi” , silâhtar, cebeci, topçu ve başka askerlerin 
halka zulümleri dolayısıyle, bunların “ teftişleri ve ahvâllerinin görülmesi hak
kında hükümet tarafından verilen emire dayanarak, timar ve zeamet erbabını 
köylerine sokmamaya kalktılar. Bu durumda tamamiyle açıkta kalmış olan
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dirlik erbabı hallerinden İstanbul’a şikâyet edip duruyorlardı Ankara Be
yinin seferden yolladığı şikâyet mektubuna göre de, bu sancakta kadılar ehali 
ile birleşerek, subaşdarını devre çıkmaktan menetmişlerdi. Yedi sekiz atlı 
ile devre çıkan kadıların, “ nıirHvâya ’ ait vergileri kendilerinin aldıkları an
laşılıyordu Kayseri ehâlisi, ta İstanbul^a heyet yolluyarak, “ devriye 
gezenlerin demi heder olsun”  diye, Divan’dan bir hüküm almaya muvaffak 
olduklarından, orada dahi, ehl-i örf gczmiye çıkmaktan kalmışlardı 3. Hat
tâ, haber verildiğine göre, köylüler burada yanlız memurları değil, yolcuları 
bile köylerine almamakta, ve paralariyle de olsa, ne yiyecek, ne de başka şey 
satmamakta idiler. Bu, köylülerin, angariyeden ne kadar usandırıldıklarının 
en açık bir delili idi. Sözün kısası, Anadolu’nun her tarafında, ehl-i örfe karşı 
ehalinin silahlanmaları devam ediyordu; İdare mensuplarının ve timarlı 
sipahinin durumları nazik bir safhaya girmekte idi.

F - İII. MEHM ED’İN AÇTİĞİ E Ğ R İ SEFERİN İN  ANADOLU 
K A R IŞIK L IK L A R IN A  E TK İSİ VE SONUÇLARI

1 - Sefer Açıklandığı Sırada, Anadolu’nun Genel Durumu :

Sinajı Paşa’mn yardım istemesi üzerine, Anadolu askerlerinin, 1594Me 
Macaristan’a gitmeleri, iç olayların daha behrli bir hal almasına sebep oldu. 
Hele dört vilâyette, yani, Anadolu, Karaman, Rum ve Dulkadriye beyler
beyliklerinde, bâzı celâli başlarının kapukulu süvarilerine âit bölük bayrak
larını açarak, sipahi olduklarını ileri sürdükleri, soyguna bu kisve altında 
başladıidarı, bir çok zorba çavuşların, şurada burada, birer bölük ile eşkiya- 
hğa atıldıkları, sefer kaçağı kapukullarının veya kapukulu geçinen on binlerce 
insanın, bölükler hâlinde dolaştıkları görülüyordu. Ehl-i örf ile reaya arasın
daki anlaşmazlık gittikçe büyüyerek, halkın gene adalet fermanından söz- 
etmiye başlamaları, ehl-i örfü çözümü güç bir mesele karşısında bırakıyordu. 
Böyle bir zamanda, sefere gitmiş olan asker ve ümerânın kışa doğru yerlerine 
dönmeleri, vaziyeti az çok düzeltir gibi oldu. 1595 yılı askerin dinlenmesine 
fırsat verdiğinden, 1594’de süratle geliştiğini gördüğümüz iççekişmeler, 
bu yd  ehl-i örf lehine cimak üzere, hayli tavsadı, tabiî, bu hal, vilâyet 
idarecilerinin kuvvetli de^'riye bölükleri sâyesinde mümkün oluyor, ehali, 
gene de, yer yer karşı koymakta devam ediyorlardı. Meselâ, Karaman 
Vilâyetinin muhafazasına tayin edilmiş olan Adana Beyi Mehmed’in, altı- 
yüzkişi ile dolaşmakta olduğu haberi alınmıştı. Bütün bunlara rağmen, 
bu defa celâlibaşları hakkında umumî bir teftiş emri çıkmadı. Bunun başlı
ca sebebi, 1587’deki tecrübeden alınan ders olsa gerektir.
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Anadolu'nun âsâyiş durumu böyle bir seyir takip ettiği sırada, î l l .  Murad,
1595 yılının başında vefat ederek, yerine oğlu II. Mehmed padişah oldu. 
Yeni hükümdar da, babası gibi, yurtta, reayayı korumak esasına dayanan 
bir politikanın taraftarı olduğunu göstermekte gecikmedi. Bununla beraber, 
Anadolu hâdiseleri yıldan yıla yeni safhalar geçirerek, büyük bir çıkmaza 
doğru gitmekte devam ediyordu.

Nihayet, Avusturya Harpleri işini kesip atmak istiyen hükümet ricali, 
Padişahın kendisini sefere çıkmağa razı etmeleri dolayısiyle, Anadolu’nun 
durumu 5'eniden incelendi. 1595 sonlarında başlıyan harp hazırlıkları yanın
da, içdüzenin korunmasına ve çekişmelerin önüne geçilmesine ait birçok 
tedbirler alındı.

2 - Âuadolu Vilayetlerinde Düzenliği Koruma Tedbirleri: Beylerbeylerinin
Muhafızhğa Tayinleri

Yirmi yıldanberi acı tecrübelerin gösterdiği gibi, her büyük sefer, Ana
dolu’da, hükümeti küşüme koyacak bir çok olayların çıkmasına sebep olmak
ta idi. Hele vilâyet idarecileriyle ehâlinin geçimsizlikleri kanb çarpışmalara 
kadar varıyor, bu durum celâlî bölüklerinin biraz daha kuvvetlenmesini 
sağlıyordu. Ümerâ ka) makamları, kendilerine olan saldırmalara karşı öc 
alıcı bir davranış ile hareket etmekte idiler. Bu duruma göre, padişah sefere 
karar verdiği zaman, vilâyet muhafazasında kalacak olan ümerâ kaymakam
larını ve ebl-i örfü halk ile baş başa bırakmamayı düşünen hükümet, sefere 
gidecek beylerbeyileri iktidarında olan üç mazûl beylerbeyini üç vilâyetin 
muhafazasına yolladı. Bunlardan, Eski Rumeli Beylerbeyisi Haşan Paşa 
Anadolu Vilâyetine, Eski Trablusşam Beylerbeyisi Nuh Paşa Karaman 
Vilâyetine, gene eski beylerbeylerinden Ahmet Paşa da Rum (Sivas) Vilâyetine 
yollandılar. Bu defa da Dulkadriye Beylerbeyisi seferden esirgenmiş ve 
Haleb’e de başka bir eski beylerbeyi bekçi bırakılmıştı. Fakat, bunlardan 
umulan sonucun ahnamıyacağı, daha ilk adımda beUi oldu. Çünki, vilâyetler 
ehalisi, muhafazaya gelen bu geçici beylerbeylerine de karşı koymaya kararlı 
olduklarını bütün hareketleriyle gösterdiler. Kadılar ve ilmiye mesupları, 
ümerâya karşı mevcut gerginlikten faydalanmakta fırsatı kaçırmamakta 
idiler. Hatta, bütün Rum Vilâyetinde, kazâ ve köylerdeki kadılar ve dâniş- 
mentlerin, emirleri altında yirmişer ve otuzar atlı kuvvetleri olduğu, ehl-i 
örf tarafından şikâyet olunmakta i d i Y â n i ,  buralarda şer’iyye mensupları 
(ehl-i şer’), Î1 erlerinin başına kendileri geçmişlerdi. Bu durumda, Muhafız 
Beylerbeyi Ahmet Paşa zorluklarla karşılaştı. Ehâli, teftişe emir olmadığını 
ileri sürerek, köyleri ve kasabaları her çeşit hükümet işi için geleceklere 
kapatmaya hazırlanmakta idiler. Anadolu ve Karaman vilâyetlerinde de hoş-
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nutsuzluklar görünüyordu. Diğer tarafta, ayrıca muhafaza çavuşları da 
seçilmiş olduğundan, bunların, beylerbeyinin işlerine karıştıkları, ve emir
lerini dinlemiyerek, kendi başlarına harekete meyiUi oldukları anlaşılıyordu.

3 - İkinci Adalet Fermaaı’nın Yaymlanması Ve Anadolu’daki Yankıları

III. Mehmed^iu sefere kendisi çıkmaya karar vermesi üzerine, Anadolu olay
ları hakkında aldığı tedbirler arasında en önemli olanı, 1596 yılının tam 
başında, memlekete ikinci adalet fermanını yayınlaması oldu. Metni elimizde 
olmamakla beraber, bu fermanda sözü geçen öteki v'esikalardan anlaşıldığına 
göre, bu defa, chl-i örf haklcında ilk adalet fermanındaki ağır suçlama önce 
kullanılmamıştı. Fakat, ne kadar yumuşak olursa olsun, gene vüâyet idare
cilerini ve kapukullarım, daha doğrusu, devlet düzeninde görevli olan herkesi 
reayaya zülüm etmekle suçlandırılıyordu. Bundan dolayı, III. Murad devrinde 
ehl-i örfü kötüleyici bir çok emirlerle, hele birinci adalet fermam ile, ayaklan
dırılmış olan reaya, ikinci adalet fermanım da aynı mânâda kullanmaktan 
çekinmedi. Başlıca üç Anadolu vilâyetinde, vilâyet idarecilerine karşı kadılar 
idaresinde ehali silahlanmıya başladı. Daha ümerâ sefere çıkmadan önce, 
şurda burda ınirlîvâ adamlarına tecavüzler başladı. Torosların ötesinde, 
aşiretler arasında daha büyük bir kımıldama görülüyordu. Bcydili ccınaatmdan 
bin kişilik bir grup, araplarla dâvaları olduğunu ileri sürerek, R.ulıa köylerini 
basmışlar, “ hass-ı hümâyun köyleri”  nde bir çok soygunlar yapmışlardı 
Malatya’da, Kelp İlyasoğlu Ali adında birisi uzun zamandan devam ettiği 
soygunculuğunu arttırmış bulunmakta idi. Kendisinin Kiziroğlu Mustafanın 
adamlarından olduğu ve onun yerine geçtiği söyleniyordu. Evvelce, Malatya 
Beyini öldürenler arasında adı geçen Ali, şimdi de, Türkmen Helep Sancağına 
baskın yaparak. Sancak Beyinin evini yağmalamıştı. Kâhta’da bir aptal da, 
kürtleri topluyarak, havass-ı hümâyun köylerine girmiş bulunuyordu. Kasa
ba halkı kaleye sığınmışlardı; köyler ehalisinin göç etmeye hazırlandıkları 
ve “ mezburun celâli olmak üzere”  bulunduğu b ild ir ilm iş t i  Fakat, Gü
neydoğu Anadolu’da geçen olaylar daha ayrı bir karakter göstermekte idi. 
Ayrıca, Torosların berisinde, reaya, adalet fermanlarına dayanarak, halkı 
bir kavgaya hazırlarken, oralarda, çoğancası devlete karşı isyan maksa
dım güden bir hava esmekte idi ki, bu halin o taraf aşiretleri arasında, bütün 
Anadolu isyanları devamınca böyle gelip geçtiğini yerinde işaret etmiş 
bulunuyoruz.

Özlücesi: Bütün Anadolu yeniden büyük bir içekişmeye doğru yürümek
te idi. Ümerâ vilâyetlerinden ayrılır ayrılmaz, büyük bir fırtınanın kopacağı 
beUi olmuştu. Daha şimdiden, Amasya ve Çorum halkının, “ Rum Vilayeti

1 6 0  CELAl Î İSY AN LAR I

1 Müh. Def. 74, s. 40
2 Müh. Def. 72, s. 316, 331



Muhafızı olan Alııned Paşayı”  teftişe kabul etmedikleri, kasabalarının kapı
larını elıl-i örfe karşı kapadıkları haber veriliyordu. Anadolu Vilâyeti ehâlisi 
de Beylerbeyini içlerine kabul etmemekte idiler. Bu durum üzerine, ümerâ, 
yeniden, eşkiya teftişi hakkmda genel bir emir istedi. Fakat, Divan Hüküme
ti, belki 1584 ve 1587 deki hatâlarını işlememek için, “ umumî teftişinmemnu 
olduğunu”  ileri sürerek, bu yoldaki teklifi reddetti'.

4 —  Askerin Sefere Gitmekten Kaçınması Ve Levazım 
Tedarikinin Sebep Olduğu Kaıgaşahklar.

Kapukullarj da başta olmak üzere, bütün Anadolu ümerâsı ve askerinin 
Maearistan seferinden ne kadar yıldıkları ve bir türlü gitmek istemedikleri, 
1594 de kendisini iyice göstermiş, Hükümet onlara sözünü geçirmekten aciz 
kalmıştı. Şu halde, III. Mehmed’in, sefere kendisi gitmek istemesinde, belki 
de askeri şevke getirmek gayesi de vardı. Halbuki, bu tarafın, askerleri olsun, 
reayası olsun, büyük bir içdidişmeye sanki bağlanmışlardı. Uzun yıllardan beri, 
ehl-i örf ile askerlerin çıkarlarına gelişmiş bulunan ve ancak baskı ile yaşa
tılmak zorunda kalınan bir düzenliği başı boş bırakmanın, ilgililerin çıkarları 
için ne büyük bir tehlike olduğunu, ayrıca, yirmi seneye yakın süren çok 
zorluklu harplerin askerler ve beyler üzerinde pek derin bezginlikler yarattığı
nı çok iyi anlamaktayız. Onun için, bu seferin açılmasında, yâni, 1597 baha
rında, daha büyük bir karışıklık çıktı. Başta müteferrikalar, çavuşlar, kapu- 
kulları (yeniçeriler, kapukulu süvarileri, topçu, cebeci v. b.) olduğu halde, ümerâ 
da içlerinde olmak üzere, herkes, seferden kalmak için türlü kaçamak yollar 
aramağa başladılar, ve sonuçta, askerin bir kısmı, bundan gelecek cezayı göze 
alarak yerlerinden kımıldamadılar. Bununla beraber, önemli bir kısmı emre 
itaat etmek mecburiyetinde kaldıklarından, vilâyet idarecileri ve kapukulları, 
basımları karşısında zayıf kaldılar. Şurda burda dolaşan kaçak grupların 
celâlîlerden pek farkları yoktu. Esasen harp sonunda kovuşturmaya 
uğrayacaklarını ve cezaya çarpılacaklarını bildiklerinden, daha önceden 
celâli tarzında hareket ediyorlardı.

Bu seferin asker gözünde ne kadar tehlikeli iş sayıldığını anlamak için, 
Anadoludaki yeniçerilerin, İstanbul’da koruyucu bırakıldıkları hakkındaki em
ri bile yerine getirmeye yanaşmadıklarını, yahut her ne suretle olursa olsun, 
Anadolu’dan ayrılmayı göze alamadıklarını düşünmek kâfidir

Küçük bir zümre müstesna, genel olarak ehaU, ve hele köylülerin başlıca 
korkuları, ehl-i örfün vilâyet devrine çıkmaları idi. Hayvanlarının, yem ve 
yemeklerinin zorla ellerinden ahnmasmdan şikâyet ede ede usanmışlardı. 
Artık, halk ehl-i örfe “ hizmet”  ve “ cerime”  diye ödedikleri ile, devlete vergi
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veya salma olarak ödediklerini birbirlerinden ayıramaz olmuşlardı. Çünkü, 
gelenler, ellerinde emirlerle topladıklarını. Devlet için diye alıyorlar ve ehaliniiı 
gözleri önünde kendi şahıslarına harcamaktan sakınmıyorlardı. Hele, 1584 
den beri, Dev lete \ êrgi verm ek' inancı yerine, ehl-i örfe soyulmak kanaati 
iyice yerleşmiş idi. İstanbul ricahnin kendi adlarına, soygunlar yaptırmala
rı, beylerbeylerinin kendileri para ve malzeme toplıyarak saray, han, hamam 
kurmaları her zaman olağan şeyler idi

Şu halde, böyle bir ruh hâleti içinde olan halktan harp levazımı ve masraf
ları ödeme fedakârhğı istenmesi büyük bir memnuniyetsizlik uyandırdı. Hele 
asıl servet sahibi olan yüksek timar ve zeamet erbabı, kapukulları ve has 
sahibi ricalin bu masraflara ortak olmamaları, yükü en ziyade ziraatçı köylü 
sınıfının yüklenmesi, halkın ayaklanmıya doğru olan gidişini bütün bütün 
hızlandırdı. Bu durumda, harp vergisi perdesi altında yeni bir soyguna uğraya- 
ealdarı meydana çıkan köylülerden artık verecek hiç bir şeyi olmıyanlarm, 
ev ve barklarını, hattâ çoluk ve çocuklarını bir yana bırakıp, serbest levend 
ve sekbanlara karışacakları tabiî idi, öyle de oldu. Her yanda kalabalık 
sekbanlar toplanıyordu. Buna karşdık, köylerde hane sayısı düşmekte, hele 
erkeklerin gittikçe azaldıldarı görülmekteydi.

Sefer hazırlığında olan hükümet ve ümerâ, ihtiyaçlarını sağlamak için, 
yâni, “ davar, zahire”  ve başka şeyler toplatmak üzere, Anadolu’nun her 
tarafına adamlar yolladılar. Yakandan beri anlattığımız üzere, hükümet 
adamı olarak dolaşana karşı gelmeyi, III. Murad’ın padişahlığı süresinde haklı 
bir hareket haline koydurmuş olan halk, lıer yanda silahlı ayaklanmalara 
başlayarak, soyulmamağa karar verdiler. Olaylar, ilk önce, Karaman Vilâ
yetinde büyük bir isyanın patlak vermesiyle başladı.

Turguteli’nin, Davutoğulları adı ile anılan eski âilelerinden olan bir kimse, 
sekban ve levendlerin başına geçerek, açıkça isyan etti, her tarafta derneşmiş 
olan bir çok insanlar, çabucak Davutoğlu’nun başına biriktiler. Sefer için ne 
toplanmış ise hepsini isyancılar geri aldılar. Hattâ, Mısır’dan gelmekte olan 
hâzineyi dahi yoldan alıkoydular ise de, zaptetmeyi başaramadılar. îsyaneı- 
başı mevcut genel havâdan faydalanarak, daha büyük iddialara kalktı. 
Osmanldarın, adâletten sapıp, “ zülüm yoluna”  gittiklerim, bu hale göre, 
hanedan ve hükümetlerinin yıkılması lâzımgeldiğini, kendisi Selçûkilerin son 
hükümdarı Alaaddin’in soyundan olduğu için, saltanata geçeceğini ileri sürdü. 
Hükümdar olduğu taktirde, “ adâlet ve hakkaniyet”  üzere idare edeceğine dâir
de söz vermekte idi. Halbuki, devrin siyasî görgüsü böyle bir iddianın başarı 
sağlamasına uygun değildi. Çünki, Osmanlı Hânedanı üzerine kurulmuş 
rakipsiz bir padişahhk dışında, bütün İmparatorluk Türkiyesinde başka 
siyasî düzen olamazdı. Bundan başka, yukarıdan beri anlattığımız üzere,
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adâlet fermanı ve ona benzer emirlerle, III. Murad, padişahın, zalim ehl-i 
örfe karşı, reayâ ile aynı safta olduğu inancım Anadolu halkına iyice aşılamıştı. 
Davudoğlu’nun başına toplanan levendler bile, adâlet fermanlarının kendilerine 
verdiği hak ve yetki sınırlan içinde ayaklandıkları kanısında idiler. Onun 
içindir ki, basit bir didişmeden çıkan reaya ve ehl-i örf kavgasını isyancı başı
nın bu renge boyamak istemesi başarısızlığının ilk sebebi oldu Dîvan 
Hükümeti, vilâyete dağıttırdığı bir fermanda, Davutoğlu’nuıı yakalanmasını 
istedi ve bildirisinde bu yolda hizmeti geçenlere büyük dirlikler vaad ettiğinden 
isyan bastırıldı

Anadolu Vilayeti sancaklarında, özellikle Batı Anadolu’ da, durum daha 
çok gerginleşerek, ihtilâl havası esmeye başladı. Ordunun Anadolu’yu terk 
etmesinin ardından, esasen uzun yıllardır hareket hâlinde bulunan Neslioğlu, 
yanındaki kalabalığı büsbütün büyüttü. En ziyâde, fakir levendler, çoluk ve 
çocuklarını terk ile, bu ünlü celâlîyc katılıyorlardı. 1584’den beri, II erleri 
serdarhğından celâli başbuğluğuna yükselen ve zeametten mazûl olan hu 
isyancıbaşı, asıl adı ile Mehmet Çavuş, onyıldan fazla zamandanberi, bir türlü 
ele girmiyerek, önce ikiyüz kişilik bir bölüğün serdarı nasbolunmuş iken, 
sonra kuvvetlenmiş, başına yeniden kalabalık levend toplamıştı, Köroğlu 
ve Neslioğlu gibi kimselerin eşkiyâlıkta daha uzun ömürlü olabilmelerinin 
en önemli nedeni, Davutoğlu gibi hayâle kapılmıyarak, sâdece ehl-i örf 
düşmanlığı, fakirlerin zâlim hükümet adamlarına karşı korunması şeklinde, 
padişahın da sağlamak isteyip de yapamadığı bir işin peşinde görünmeyi 
başarmış bulunmaları olduğu gerçeğidir

Hükümet, Neslioğlunun sekbanlarını kuvvetle dağıtamıyacağını bildiği 
için, bu işi okşama yolu ile yapmak üzere, onlara hitap eden ferman çıkardı. 
“ Kaddar ve hükkâm”  tarafından, kasabalarda, köylerde ve kalabalık yerlerde 
halka açıktan okunması emrolunan bu yazıda, levend ve sekbanların, isyancı- 
başını terk ile, evlerine dönmeleri, emri dinlemezler ise, yâni, dağdan inip, 
kendi hallerinde oturmazlarsa, “ her birinin evladı ve ehl-ü iyâh, akraba
ları nehb-ü gâret olunup, katl-i âm”  olunacakları yazılı idi ^ Tabiî, 
bunun kuru bir tehditten ibaret olduğu anlaşıldığı için, olumlu bir etkisi 
görülmiyerek, Neslioğlu eski yeliştirmelerine gene devam etti.

Antalya’ya bağlı İstanoz Bucağının Aktaş adlı köyünden olan Şafageldi"* 
adında birisi de, reayayı başına tophyarak, “ Sancakbeyi adamlarını, na-
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3 Müh. 74, s. 3 (Anadolu Muhafazasında olan Haşau paşaya)
4 Şahgeldi’nin adı, ayıu vesikada bir de şamdangeldi şeklinde yazılmıştır.



zır, ümerâ ve ummâl adamlarını köyünüze koymayın”  diye, halkı vilâyet 
idarecilerine ve ehl-i örfe karşı ayaklandırdı. Kısa bir zamanda yanına dört 
Leş bin adam toplanarak, isyancılar Istanoz Kasabasına geldiler. Teke San
cağı Beyinin adamlarını türlü hakaretlerle kasabadan kovdular. Hattâ, “ sefer 
tedarikinde olan mirlivâ” , ellerinden zor kurtuldu. Sancağın her yanına el 
koyan Şahgeldi grupu. Sancak Beyinin ve adamlarının sancakla olan ilişiklikle- 
rini kesti. Artık, Vilâyet idarecileri sancak merkezinden hiçbir suretle çıkamı- 
yorlardı. İsyancılar, yani, levend ve sekbanlar, türlü İdarî kötülük ve İktisadî 
ezgi altında sosyal ve ekonomik yapıları çok değişmiş olan köy ve küçük 
kasabaları basarak, sürüleri için birer çiftlik haline getirmiş olanları, hiç 
acımadan yakaladıkları yerde öldürmekte idiler. Hâdiseyi, Teke Sancağı 
Beyinin yolladığı mektuptan öğrenen Hükümet Merkezi, feryadı basan ayan 
ve kadılar ile vilâyet idarecilerine, birbirleriyle birleşerek, isyancıların hak
larından gebnelerini emretmekten başka bir şey yapamadı '.

Kırşehirden, Kör Bahdettin ve Hüseyin adındaki mültezimler, altı-bölük 
halkından bir kaç kişi, Tokat’tan Kurt ile Kulakkesen Mehmed adlı iki yeniçeri, 
Aksaray ve Sivas Sancaklarından bir kısım timar erbabı, aralarında bileşerek, 
yanlarına da bir sürü sekban toplayıp, Ulaldı Köyünü bastılar. Bu azdı zorba
ların timarh sipahilerden ve içlerinde iki de kadın bulunan reayadan parah kim
seleri öldürerek, cesetlerini yaktıkları haber veriliyordu. Halkın pek çoğu kaçış
maktaydı. Şu hale göre, vilâyet idarecileri seferden dönünce, Kırşehir’de hakikî 
bir harp başladı Erzincan, Malatya ve Urfa’da içte olmak üzere, bütün 
Anadolu toprağı, çok yıkıcı, köy ve kasabaların halkına, yurt ve yuvalarını 
bıraktırıp kaçırtan kanlı bir iç kavgaya meydan olmakta idi. Bir taraftan, 
eşkıya baskınları altında sıkışan, yahut bu bahane ile alacaklarından kurtul
mak istiyen, öte yandan, çiftlik sahiplerinin angarya ve tazyiklerinden bunahp 
kaçan ehah, ya levend oluyor, veya şehirlere sığınıyordu. Ne olursa olsun, 
köylerin bu şekilde boşalmalarının olaylar üzerindeki etkisi, memleketi top- 
yekûn bir felakete götürmekteydi.

Buraya eklenecek önemli bir nokta, Kırşehir’de örneğini verdiğimiz üzere, 
Orta Anadolu’da, Aksaray, Kırşehir, Kayseri, Bozok (Yozgat), Sivas gibi san
caklarda, ehalinin bozguna uğraması ve kendini korumaktan aciz kalması ile, 
bu, reaya ve ehl-i örf arasındaki kavganın ehâliyi tam bir perişanhğa atmış 
olduğudur.

Amasya, Çorum, Kastamonu, Ankara ve hemen bütün Anadolu Vilâyeti 
ile, K onya’nın kuvvetli medrese düzeni olan yerlerinde ise, bunun tersi olduğunu 
daima Hükümet adamlarının şikâyet edici durumda bulunduklarını görmüş-
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1 Müh. Def. 74, s. 138(Sabıkan, Rumeli beylerbeyisi olup, hâlâ Anadolu muhafazasıda 
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tük Esasen Orta Anadolu’nun, daha 1587 de, sık sık eşkiya bölgesi olarak 
ezilmesi, buna karşılık, bundan önce geçmiş subte ayaklanmalarında önemsiz 
ve durgun görünmesi, Anadolu’nun, diğer yerlerine göre, derneşim yapısı, yaşa
yışı bakımından buraların zayıf olduğunu tamamen ispat etmişti. Gerçekten, 
adı geçen sancakların, bu eksildiklerinin cezasını iyice çekeceklerini ilerdeki 
olayları incelerken göreceğiz.

5 —  Kadılar İdaresinde Anadolu Halkının Kurduğu Korunma 
Düzeni Ve £fıl-i Örfün Görev Yapmaktan Kabualan

III. Mehmed, taht’a geçtikten bir yıl sonra, yâni, Eğri seferine gitmiye 
karar verdiğini açıkladığında, babası Murad’ın yaptığı gibi, memlekete uzun 
bir adâlet fermanı dağıtarak, reayaca yapılan bütün şikâyetlerin ve giri
şilen çekişmenin tamamen haklı olduğunu kabul ettiğinden başka, kapukuUan- 
nm ve hükümet adamlarının soygunculuk ve zülumlerini saymış, bunlara 
karşı, merhametsizce hareket edilerek, ceza verileceğini bildirmişti. Şu halde, 
Sultan Muradın, vilâyet içinde, ehl-i örfe, devre çıkmayı yasaklıyan emirleri ve 
hele meşhur birinci adalet fermam sâyesinde. Hükümet adamlarına ve idareci
lerine silâhla karşı koymayı öğrenmiş olan köylüler, bu son fermandan da 
aynı manayı çıkararak, köylerini ve kasabalarını vilâyet idarecilerine yeniden 
kapadılar Özellikle, bunda, Anadolu Vilâyeti sancaklarının halkı gene başta 
geliyordu. Hele Menteşe köylerinin ehâlisi, daha ileri giderek. Hükümetin, 
her köye yiğitbaşılar tayin etmek hakkındaki emrini fırsat bilmişler, köylüler, 
başlarına birer serdar seçmişlerdi. Ehl-i örfü içlerine sokmamağa ant içtikleri 
(şart ettikleri) haberide alınmıştı. Karasi Sancağı köyleri ise. Sancak Beyi ile 
harp etmeğe kadar vardılar. Muhafız Beylerbeyi Haşan Paşa, dâvayı halletmek 
için, kendisi vardığında da, bütün köylüler kararlarında sebat edip, beylerbeyini 
köylerine almadıktan başka, kendisiyle ve bütün Hükümet yetkilileriyle ili
şiklerini keserek, hükûmetlik işlerini kendi aralarında ve daha çok kadılar 
aracılığı üe haUetmiye başladılar. Bunun üzerine, adı geçen beylerbeyi, halkın 
hükûmetlik işlerinde vilâyet idarecilerine başvurmalarını sağlamak için, 
İstanbul’dan emir getirmeğe mecbur oldu. Gene şu sıralarda, Balıkesir köy
lerinden birisinin ehâlisi, İstanbul kapucubaşılardan Ali’nin, Manisa’dan İstan
bul’a gitmekte olan kervanını soyarak, adamlarını dövdüler. Kadılar, köylüler 
tarafım tutarak, beraatlarına karar verdiklerinden, “ âdil bir hüküm”  ^'erilmek 
üzere, dâvanın yeniden görülmesine toprak kadıları memur oldular
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1 Talebe ayaklanmalarjıun kuvvetli olduğu bölgelerle, celâlî isyaulamun geçtiği başlıca 
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rülmüşler, beraat olunca bu defa mubakeıne usulündeki hatadan faydalanarak, yeniden bir 
de toprak kadısına muhakeme ettirilmek istenmişlerdir.



Anadolu Beylerbeyliğinin Yürük Kazasına bağlı Hacılar K öyü halkı da, 
Eğri seferinde sadrazam olan İbrahim Paşa’nın subaşılarından Haydar’ın 
yolunu keserek, yirmi bin akçasım aldılar Uzun süren İran harplerinde ve 
son 1594 Avusturya seferinde, Anadolu’dan uzaklaşmanın cezasını çekmiş olan 
vilâyet idarecileri ve dirlik erbabı, 1596 seferine daha büyük bir direnme gös
termekle, bu neticeyi daha önceden tahmin etmiş oluyorlardı. Bununla beraber, 
olayların buraya kadar olan safhası, şehir ve kasabalar halkının, kendilerini 
celâlîlere ve ehl-i örfe karşı korumak gayreti ile kadılar idaresinde birleşmek 
arzusunda olduklarını ifade ediyordu. Vilâyet idarecilerine ve genel olarak 
ehl-i örfe karşı saldırgan bir davranışa daha ziyade köylerde pek sık taşlan
makta idi. Celâli başbuğları yanında toplanan levend bölüklerininkiler hariç 
olmak üzere, kadılar hükümet adamlarına karşı olan her türlü hareketi ar
kalamakta İsrar ediyorlardı. Celâlîbaşları ile ehl-i örf arasındaki içli-dışhhğı 
görmemeleri, kadılar ve âyan için en büyük hatâ idi. Halbuki, Hükümet Mer
kezinin reaya tarafını tutması karşısında sıkışan hükümet memurlarından bu 
hâle dayanamıyanlann, başlarındaki bölükleriyle beraber, son kurtuluş ça
resi olarak isyan ettikleri, yâni, celâli oldukları gün gibi açıktı.

Asker ve ümerâ Macaristan’a gittikten sonra, muhafazada kalanların ve 
■ümerâ kaymakamlarının, reayanın dizginine hakim olamadıkları 1594 de 
görülmüş olmakla beraber, bu defa durum daha ziyâde aydmlandı. Yukarıdan 
beri örneklerini verdiğimiz üzere, kadılar idaresindeki reayanın silahlanması 
ve ehl-i örfün köjdere çıkmalarının silâhlı halk bölükleri (milis kuvvetleri) ta
rafından durdurulması, ümerayı ve dirlik erbabım çok korkuttu. Bu yüzden, 
onlar, İstanbul’a müracaatlar yağdırarak, ehl-i örfü suçlayıcı emirlerin köylü
lerin elinden ahnmasını, yahut adalet fermanlarını hükümden düşürecek yeni 
emirler çıkarılmasını istiyorlardı. Bu hareketlerindeki hakhhklarını iki kuvveth 
sebebe dayandırmakta idüer. Birisi, ümerânın gelirlerindeki azalma ve vergi 
toplanamaması, diğeri de, köyler ve kasabaların. Hükümet kontrolundan 
çıkmakta olmalarından dolayı her tarafın eşkiya dolması idi. Fakat, buna kar
şılık, Divan Hükümeti isteklerini cevaplayıcı hiç bir emir vermedi. Bu, belld, 
âyamn da desteklediği kaddarm, “ reaya fukarasının”  arzları diye yolladıkları 
mektupların daha etkili olmasından ileri geliyordu.

Artık kaddar reayayı iyiden iyiye silahlandırmaya başlıyorlardı. Antalya 
kadısı, eşkiyâ gruplarına karşı kaydıyle, İstanbul’dan, her köye bir yiğitbaşı 
seçtirmek izni aldı. Ayrıca, levendlerin celâli bölüklerine katılmalarım önlemek 
içinde, ehâlinin eşkiyâya yardım etmemeleri konusunda şart ettirilmelerini teklif 
etti. Fakat, Hükümet Merkezi bu ciheti kabul etmedi. Ankara’da, ehl-i şer’in, 
ehl-i örfü sancak idaresinden m.enettiği görüldü. Bütün Rum Vilâyetinde aym 
hâUn meydana geldiğini, şer’iyyecilerin emirlerinde otuzar kırkar atidarı bu
lunduğunu yukarıda kaydetmiştik. Her üç vilâyetten gelen haberler, halkın 
Hükümet idaresi ile üintilerini kestilderini anlatıyordu

1 Müh. Def. 74, s. 62, 173, 258
2 Müh. Def. 74, s. 5, 8, 79, 173
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Nihayet, şu sıralarda, kasabalar ve şehirler ahalisi tarafından ehl-i örfe 
karşı saldırılar da görülmeye başlamaktaydı. Meselâ, Ankara’nın Yabanabat 
Kazasında, Kadı ile Naib Aidülkadir, Mustafa Çavuş’ u halka zulüm etmekle 
suçlayarak, mahkemeye dâvet ettiklerinde, diğer taraftan, reâyâya davetiye
ler yoUayıp, “ emr-i şerif mucibince demi hederdir”  diye, (burda dayanak 
adalet fermanıdır) adı geçen çavuşu muhakemeye bile lüzum görmeden 
kasaba halkına parçalattırdılar. Ölenin ailesi kişilerine de türlü hakaretler 
eden halk, onun bütün malını yağma ettiler ’ .

Kastamonu’da ise, adâlet fermanlarının, ve vilâyet idarecilerine karşı reaya
ya verilen diğer bu türlü yasak emirlerinin ehâli üzerindeki etkileri daha da 
büyük oldu. Padişahın, halkı, haklı ve mağdur olarak kabul etmesi ve bunu is- 
bat için, kendi memurlarının zâlim ve ceza)n haketmiş olduklarını gösteren bir 
fermanı reayanın eline vermesi, Kastamonu’nun içinde ve bütün kazalarında, 
hattâ, bucak ve köylerinde, ehâlinin, derhal derneşerek, bütün memurlara 
karşı cephe almalarına sebep oldu. Her tarafta, halk, “ zâlimlere karşı” , kadı, 
müderris, hatip, imam ve mazûl kadıların yanında toplanarak, “ emr-i şerifin”  
istediği üzere, kendi içlerinden, yüzbaşı, onbaşı ve yiğitbaşı diye, serdarlar 
seçip, her yiğitbaşımn emrine otuzar kırkar silahlı adamlar verdiler. Bundan 
sonra, mirUvânın adamlarım ve subaşılarını görev yapmaktan önledikleri 
gibi, şehir dışına çıkmalarına da izin vermediler. Vilâyet makamlarıyle her 
türlü İdarî işlere âit ilintilerini keserek, dâvâlarını, kendi aralarında, mazûl 
kadılara gördürmeye başladılar. Kastamonu Şehrinde ehâU, musalla taşlarımn 
etrafında ve umûmî meydanlarda toplanarak, kadı ile sancakbeyinin kay
makamını “ cemiyetlerine”  dâvet ettiler. Gelmedikleri takdirde, taşa tutacak
larım tehdit yolunda söylediklerinden, kadı ve kaymakam daveti gitgeri 
edemediler. Bunun üzerine. Hükümet otoritelerinin gözleri önünde, halka 
zulüm etmekle suçladıkları kişileri muhakeme ettiklerinden başka, evvelce kadı 
ve sancak beyi tarafından idama mahkûm olanların ve “ sicilh hırsızların”  
cezalarını uygulatmadılar. Kasabalarda ise. Sancak Beyi ve adamları tarafın
dan cerimeye mahkûm olan kimselere de “ hüccet”  vererek, para cezalarını 
affettiler. Bundan soma, her tarafta “ nidâ”  ettirerek, subaşılarm vilâyet 
içlerine çıkamıyacaklannı ve düzenliğe karışmıyacaklanm, hiç bir sanığa 
el sürmiye yetkileri olmadığını, bu söylenenleri dinlemedikleri takdirde, 
“ katlolunmaları vacip olduğunu”  halka bildirdiler. Bu durum karşısında, 
Mirlivâ Kaymakamı, vilâyetin “ her türlü hıfz ve hırasetten kaldığını” . Sancak 
Beyinin gelirlerinin azaldığını, sancak hasılâtmın zarar gördüğünü. Hükümet 
Merkezine bildirdi. Buna karşı İstanbul’dan verilen emirde, mazûl kadıların, 
imam, müderris ve başkalarının resmî işlere karışmamaları, kaymakam ve 
subaşılar kazalara vardıklarında, mücrimlerin kendilerine teslimine kadıların 
yardım etmesi, reayanın süah taşımamaları, dâvâları ve İdarî işleri için Hükû-
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met görevlilerinden başka yerlere başvurmamaları yolunda, kalabalık yer
lerde halka ilân yapılması b i l d i r i l d i Ş u  hale göre, ehl-i örfü zor durumdan 
kurtarabilecek hiçbir şey yapılmadı. Fakat, asü göze çarpan nokta, adâlet 
fermanının, vilâyet idarecileri aleyhine, halkın karşı koyma haklarım çelen 
türden bir emrin verilmemiş olmasıydı.

Hülasa itibariyle, Anadolu sancaklarının her tarafında reaya, ferman
larla verilen izin gereğince, silahlanarak, zâlim vilâyet idarecilerini saray
larına ve evlerine hapsetmiş durumda idiler. Bununla beraber, daha çok 
kadıların tahriki ile ve adalet fermanlarının bağışladığı yetkiler içinde, halk 
tarafından, memurlara karşı kurulan bütün korunma tertiplerinin reayayı 
uzun süre koruyamıyacağı meydanda idi -. Çünkü, elıl-i örfün devre çık
maktan kalması, bölüklerde toplanan büyük ölçüdeki levend ve sekbanların 
geçimsiz kalması demekti. Bö)de bir hâl ise, onbinlerce insanın, ümerâyı terk 
ile, celâli gruplarına katılmaları tehlikesini gösterirdi. Halbuki, vilâyet idareci
lerinin bütün şahsî servet ve güvenlerinin bunlara dayanmış olduğunu bili
yoruz. Şu halde, 25 yıldanberi İstanbul’un güttüğü ehl-i örfü suçlayıcı siyaset, 
bu sıralarda son kuvvetli etkisini yaparak, yeniden bir çok mültezimleri, 
müteferrikaları, çavuşları, hattâ sancak beylerini isyan etmek zorunda bıraktı. 
Sekbanların, ümerâ kapularmda yaşamak imkânsızlıklarından dolayı, Nesli- 
oğlu ve -Kürt Şeref gibi celâli başlarının bölükleri süratle arttı. Memurlar 
için, ya mevcut hale boyun eğmek, yahut isyan etmekten başka çare kalmadı. 
Kırşehir, Antep, Amasya, Bozok çevrelerinde, ehl-i örf, halka göre, daha 
kuvvetli görünüyorlardı. Hele Orta Anadolu’ da, büyük şehirlerin olmayışı 
ve medrese hayâtının çok geri bulunuşu, buralarda halkın, diğer yerlerdeki 
gibi kuvvetli bir korunma düzeni kurmalarına engel oldu. Rum Beylerbeyi- 
sinin Kaymakamı, reayayı açıkça sindirmeye teşebbüs etti. Özellikle çok 
kanh olaylar geçmiye başlamıştı.

Kayseri Beyi olup, bütün o tarafların muhafazasına memur bulunan ünlü 
tarihçi Mustafa Âlî Efendinin mektubuna göre, Rum Beylerbeyisinin Kethü- 
dâsı olan kimse, Ferruh adında birisine mektup vererek, ona “ yetmişten fazla 
maiyyet ile umûmen devre çıkarıp”  görev vermesi üzerine, adı geçen Bölükbaşı 
köylerden üçeryüz kuruş toplamıya başladı. Bunun üzerine, halk, toplanarak, 
Akdağ Kadısına varıp, Ferruh'un “ Meclis-i şer’ e”  getirtilmesini istediler. Fakat, 
bu çağrıyı gitgeri eden Ferruh ile köylüler arasında çarpışmalar olduğundan, 
iki taraftan beş altı kişi ölüp, beylerbeyinin kaymakamı, reayadan bu karşı 
gelmelerinin öcünü almak için, yeniden seksen atlı bir çok yaya bölükleri daha 
yolladı. Bunun üzerine, bütün köylüler şuraya buraya kaçıştıklarından, har
manları ortada kaldı. Bu konuda, Mustafa Âlî’ye şikâyetçiler gelmesi üzerine, 
Bozok çevresine vararak, Beylerbeyinin soyguncu bölüklerini kovup, reayanın
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mahsûllerini toplamalarını beklemiye başladı. Buna karşı, Beylerbeyinin kay
makamı bu seferde Kürt Şeref adındaki adamını, yüzden fazla atlı ile, Bozok’un 
diğer bir kazası olan Sorgun’a musallat etti. Aynı kazâya, Şirvan muhafazasın
da olan Vezir Haşan Paşa tarafından, “ üç kadının mehayifini teftiş için” , daha 
önce yollanmış olan Mustafa Çavuş gelmiş bulunuyordu. Çavuşun, ayrıca 
Muhafız Beylerbeyi Ahmet Paşa’dan da müsade kağıdı vardı. Mustafa Çavuş 
vazifede iken, Kürt Şeref, bunun evini basarak, karısına tecavüz ettiğinden 
başka, iki kızını öldürüp, malını yağma etmiş, ve bir oğlunu da götürmüş idi. 
Bunu duyan Mustafa çavuş, başına dört yüz köylüyü toplayıp, mahkemeden bir 
naib, bir de mübaşir aldıktan sonra, gece, Köhne’yi bastı. Arada büyük bir 
boğazlaşma oldu ve otuz, kırk kişi öldü. Mustafa Çavuş ve mahkeme heyeti 
ölenler arasında idiler. Cesetler “ Mirimirân bölükleri”  tarafından yakıldı. 
Bundan sonra, Mustafa Çavuş’ a yardım etmekle suçlandırılan bütün köylere 
bölükler yollanarak, dörder beşeryüz kuruş cerime toplatılmaya başlandı. 
Sorgun Kazasının ehâlisi dehşete düşerek. Çorum ve Amasya sancaklarına 
sığındılar. Bütün hayvanât sürülerinin ve harmanlarının ortada sahipsiz 
kaldığını duyan ve Akdağ’da bulunan Mustafa Âlî, bu kere de oraya koştu 
ve Beylerbeyinin bölüklerini oradanda kovmayı başardı*. Fakat, Kürt 
Şeref idaresindeki bölükler, bu defa da Amasya toprağına geçerek. Valide 
Sultanın hassını basıp, Voyvodası Nasuh Çavuş ile adamlarını ve köylerden 
elli iki kişiyi yanlarına alıp gittiler Esasen, Rum Beylerbeyisinin kay
makamı, Amasya ve Havza Taraflarına da Mahmut adında bir bölükbaşım 
yollamış, oralarda da ebaü ile aralarında şiddetli çarpışmalar başlamıştı. Şu hal
de, Kürt Şeref, sözü geçen çevreye geçmekle, isyancı memurlar halka karşı bir
leşmiş oluyorlardı; bu durumda, Amasya Sancağı halkı, İstanbul’a Celâli 
İsyanlarının kopmak üzere olduğunu anlatan feryatlar yağdırmakta idi.

Kırşehir, Niğde, Aksaray taraflarında isyancılar çoktan halka saldırmaya 
başlamışlar, bir hayli soygun ve kan dökmelerle zulümlerini arttırmışlardı. 
Toroslarm ötesinde, Antep ve Slaraş gibi yerlerde, levendlere dayanan bu çeşit 
hareketler eksik olmamakla beraber, oralarda, beriki üç vilâyetin aksine 
olarak, reaya, yâni aşiretler, saldırgan durumda idiler. Özellikle, Vâüde has- 
larımn voyvodalarına, hattâ birbirlerine, sık sık tecavüz ediyorlardı. Aşiret
lerin de, adâlet fermanını ileri sürüp sürmediklerine dair hiçbir işaret yoktur. 
Zâten bu lüzumlu da değildi. Konya, Karaman, Alâiye, Tarsus ve bütün 
Anadolu Vilâyeti sancakları reayası, Orta Anadolu sancaklarındakinin aykırı 
olarak, duruma hâkim idiler. Oralarda ehl-i örf zora boyun eğmiş, durumunu 
muhafaza ediyordu.
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6  - Askerin Eğri Seferinden Dönüşünün Olaylar Üzerindeki Etkisi

Timarh ve ûlûfeli, bütün Anadolu askerleri Eğri seferine çağrıldıkları 
zaman, 1594 de olduğu gibi, çoklan birer yana savuşmuş, bir kısmı yollarda 
vakit geçirmiş, Macaristan’a gidenlerin çoğu da harp meydanından kaçmışlardı. 
Bunların içinde timarlı sipahiler olduğu gibi, bâzı sancakbeyleri bile vardı.

Anadolu’da kaçak olarak kalanlar, yahut uydurma bahanelerle kalmak izni 
alan “ seferHler” , ümerâ kaymakamları, muhafazaya tayin olunmuş mazûl 
beyler ve öteki vilâyet idarecileri ile reaya arasında geçen olayları ve halkın, 
yeniden adalet fermanlarına dayanarak, ehl-i örfü âdetâ evlerine hapsettik 
lerini biliyoruz.

Uzun oluntuları incelerken görüldüğü üzere, bir ara, ehl-i örf, reayayı 
ve celâlîleri, kuvveti sâyesinde, nasd baskı altında tuttu ise, bu sefer de reaya, 
kendi aralarında yapmayı başardıkları düzenli derneşme sâyesinde, vilâyet 
idarecilerini baskı altında tutmaya muvaffak oldular. Rum Vilâyeti dışında 
hiçbir tarafta , sefer sırasında muhafazada kalan memurlar arasında, adalet 
fermanlarına karşı isyancı bir davranış görülmedi. Fakat, gerek bütün levend 
kitlelerinin, gerekse bâzı ümerâ adamlarının, ve hele çavuşların, mevcut hale 
dayanamıyarak, celâlîlerin tarafına kaydıkları iyice görülüyordu.

Bununla beraber, asıl Eğri seferinin bitmesinden sonra, yirmi yıldan beri çe
şitli safhalar göstererek ve şiddeti daimâ artarak devam cdegclmiş olan Anadolu 
kanşıkhklan, kısa bir zamanda belirli bir durum kazandı. Hemen umûmiyetle 
levendler, âsî vilâyet idarecilerinin etrafında toplandılar. Devlete sadık kalmış 
olan memur ve asker ile ilmiye mensuplarına ve âyâna, daha doğrusu, İktisadî 
buhranda büyük servetler toplıyarak, levendlerin köylerden çiftbozan olarak 
kaçmalarmda rolleri olmuş bulunan zümreye karşı, çok kanh bir saldırı başladı. 
Karayazıcıoğlu’nun ba)rakdarlığı altında son sivrisine çıkarak, Anadolu ve 
hattâ bütün imparatorluk tarihi için yepyeni bir devir açtığı halde, her nasılsa, 
İçtimaî, İktisadî, siyasi türlü yönlerden olan rolü vakanüvisler tarafından aslâ 
takdir olunmamış bulunan, bu büyük iç kavganın 1596 dan sonrası da üçüncü 
bölümde genişçe anlatdaeaktır.
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DÖRDÜNCÜ 

CELÂLÎ FETRETÎ

A - K Ö Y L E R İ N  TA H R İB İ

1 —  Fetretin başlaması

Boş levendlcriıı “ ehli örf”  ün ' etrafında topIanmaJan ve köy lıalkınm 
üzerine musallat olmaları yüzünden başlıyan Celâli mücadelesinde, III. Murad’ın 
ümeraya karşı reayayı ve hattâ suhteleri himaye eder bir politika tutması % 
halk ile “ ehH örf”  yahut memurlar arasındaki anlaşmazlığı halledecek yerde, 
büsbütün artırmış, bilhassa 1590 da çıkardığı bir adalet fermanı, köylülere, 
köylerine maiyyet ile gelen kim olursa olsun, karşı koyma hakkını vermiş, 
olduğundan dolayı, birer “ yiğitbaşı”  idaresinde teşkilâtlanan köy delikanlıları 
beylerin adamlarına hücum etmeye bile başlamışlardı. Bu hal, ümera ile değilse 
hile, onların kapu ağalan ile köylü halk arasında âdeta bir harp yarattı. Fakat, 
levendlerin çolduğu yüzünden, köylüler her zaman galip gelemiyorlardı. Hele 
maiyetiyle beyler devre kendileri çıktığı zaman, halk için karşı durmak çok 
zor oluyordu . Bundan başka, hükümet de politikasında sabit kalmamakta idi. 
Meselâ, beyler, adalet fermanları yüzünden köylülerin yüz bulduklarını, 
ümeranın adamlarına vazife yaptırmadıklarım ileri sürdüklerinde ( )̂, yukarıda 
adı geçen adalet fermamnı yumuşatıcı yeni fermanlar çıktığı oluyordu.

Daha pek çok hâdiselerle dolu olan ve Celâli mücadelesini “ Celâli Fetreti”  
devrine doğru inkişaf ettiren meselenin bu safhaları, yukarıdaki bahislerimizde 
ince ince tetkik edilmiş olduğu için, burada aynı vakaları tekrar etmiyeceğiz. 
Yanlız, şu kadarını söylemek lâzımdır ki, III. Mehmet, babasının yerine tahta 
geçtiği zaman, “ ehl-i örf”  ile reaya arasında müthiş bir mücadele ve karşılıklı 
şikâyetler devam ediyordu ve kadılar arzlariyle halkın haklı olduğunu duyur
maya çalışıyorlardı.

Bu padişah da, cülusundan bir sene sonra, 1595 yılının Arahk ayında, 
belki de Eğri seferine kendisi çıkmaya karar verdiği için her halde kavgayı ya-

1 Ehl-i örf, kadılar hariç, bütün Hükümet adaııılarını ifade ediyor.
2 Â lî , bu politikayı ciddiye almamakta ve alay etmektedir. Aym  yazma, yaprak 501.
3 Müh. 73, B. 571 (Anadolu beylerbeyi kaymakamının şikâyeti)- Müh. 74, 3. 2 (Muhafız 

Haşan Paşa’nın şikâyeti).



tıştırmak niyetiyle yeni bir adalet fermanı neşretti Bu fermanda da, III. 
Murad’m adalet fermanında olduğu gibi, Anadolu’daki bütün karışıklıkların 
mesuliyeti ümeraya ve kapn kullarına, daha umumî bir tabirle “ ehli örf”  e 
yükletilmekte idi. Burada, reayaya fazla yüz verilmiş olmamakla beraber, 
yine beyler, kadılar ve kapukuUarı şiddetli bir ihtara uğruyorlardı. Asker 
sefere gittiği zaman, eşkiyanın ve suhtelerin (yani medrese talebesinin) baş
kaldırmalarına karşı halkın kendi aralarında muhafaza tedbiri almaları tav
siye edilmekte idi. Yani köyler kendilerine birer yiğitbaşı seçecekler ve 
bunların emirlerine de “ İl erleri”  verilecekdi.

Leveııdlerin köyleri mütemadiyen.talan etmelerinden usanmış olan halk, 
kadıların da teşviki ile, derhal “ İl erleri”  denen yerli korunma teşkilâtını 
kurmakta gecikmediler. Ehali III. Murad’ın adalet fermanına ahşık olduğu 
için, bu son fermana da aynı mânayı vermesi tabiî idi. Çünkü, “ eşkiya”  sözün
den, o, kime bağlı olursa olsun bütün levend bölüklerini anlıyordu.

Anadolu’da tam gergin bir havanın bulunduğu sırada, adı geçen sefer 
için levazım ve erzak tedarik edilmek üzere, her tarafa mübaşirler yollandı. 
Rical, ümera ve kapukuUarı da yine seferi bahane ederek halktan müsadere 
ve salma yolu ile levazım ve para toplamaya başlamışlardı.

Buna Jvarşı ilk tepki Karaman Vilâyetinde meydana geldi. Her tarafta 
kadılar, yanlarında nüzül eminleri olduğu halde, tahsilâta devam ediyorlardı. 
Kanunlu vergilerle, kanunsuz salmalar birbirine o kadar karışmıştı ki, halk 
kime ne ödediğini büemiyordu. işte böyle bir havadan istifade eden Tnrgut- 
elinde Davutlar adındaki aşiretten 2 bir şahıs ilk isyan bayrağını çekerek, 
halkı kendi bayrağı etrafında toplanmaya davet etti. Âsi kendisinin Âl-i Selçuk 
hanedanından son hükümdar Sultan Alâaddin’in neslinden olduğunu iddia 
ediyor ve Âl-i Osman’ın zulüm ve adaletsizhğe saptıklarım, kendisinin adalet 
ile idare etmek üzere hükümdar olacağını iddia ediyordu. Sefer için toplan
makta olan erzak ve paraları zaptettiğinden başka, Mısır’ dan gelecek olan 
hâzineyi de ele geçirmek için çahşmağa başladı. Bu haberin İstanbul’da duyul
ması üzerine, halka yüksek dirlikler vaadolunarak, asinin yakalanması için fer
manlar yollandı; isyan bastırıldı Yanlız Selânikî’nin haber verdiği ve taf
silâtını elde edemediğimiz bu isyan tamamiyle siyasî bir hedef gütmekte idi; 
bu hali ile bu, celâlî hâdiseleri çerçevesinde mütalea edilemez.

Bu seferin hazırlıkları dolayısiyle memlekete yükletilen tekâlife karşı, 
halk arasında görülen ayaklanmalar bu kadar değildir ve bunlar Celâlî fetretinin 
arifesinde cereyan ettikleri için çok mühim olacakları tabiîdir.
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Halkın, kadılar vasıtasiyle yaptıkları müracaatlara uyan hükümetin, 
köylülerin yiğitbaşılar seçmelerine ve “ II erleri”  teşkil etmelerine müsaade 
ettiğini söylemiştik. Ayrıca, yine genel güvenlik için, ilk defa olarak, her 
vilâyetin başına eski bir beylerbeyinin muhafız tayin olunduğunu görüyoruz.

Anadolu vilâyetine sabık Rumeli beylerbeyisi Haşan Paşa, Karaman 
Vilâyetine sabık Trablusşam Beylerbeyisi Nuh Paşa, Sivas’a yine sabık beyler
beylerinden Ahmet Paşa, Erzurum’a Vezir Mustafa Paşa yollandılar. Birkaç 
sancağa, bir sancakbeyi ve her sancağa bir çavuş muhafazaya kalıyorlardı. 
Vilâyetlerin başma yollandıklarını söylediğimiz sabık beylerbeylerine “ umûm 
üzere teftişin memnu”  olduğu bildirildiğinden dolayı, vilâyetleri dahilinde 
gezemiyecekler, ancak bir hadise olduğu taktirde hâdise yerine gidebilecek 
lerdi. Fakat, reaya ellerinde bulunan adalet fermanlarma veya buna benzer 
aldıkları hususî ‘ -emr-i şeriflere”  dayanarak, bu beylerbeylerini kasabalarına ve 
çevrelerine sokmuyorlardı. Meselâ, Ahmet Paşa, Rum (Sivas) vilâyetinde 
muhafazada iken, Çorum’a vardığında, kasaba halkı “ biz müstakil beyler
beyimizi içimize komadık deyüp itaat eylemeyüp”  paşayı yüz geri çevirmiş
lerdi Aynı beylerbeyi Amasyaya’ya bir kadınm nüzül ve avarız ve kürekçi 
akçesinden”  zimmetinde kalan parayı tahsil etmeye vardığında dahi, kendisine 
itaat etmedikleri gibi, “ diğer birçok kasabat ve kurada”  elleri altında yirmişer 
ve otuzar ath ile dolaşan kadılar vc danışmendler de kendisinin tefüş etmek 
isteğini reddetmişlerdi

Anadolu Vilâyetinin muhafazasında olan Haşan Paşa da, merkeze yolladığı 
arzda, vilâyet halkmın ellerinde emirleri olup hükkâmı ve subaşılarım devre 
kabul etmeyüp yem ve yemek vermediklerini”  ve bazı kimseler de muhafazaya 
emir aldıkları için, işe karıştıklarını bildiriyordu 3. Hakikaten kendisi. Karesi 
(Balıkesir) Beyi Ahmet’in reaya ile arasında çıkan anlaşmazlığı halletmek için, 
hükümet merkezinin emri ile bu sancağa vardığında, Kazdağı tarafları halkı 
toplanarak beylerbeyine karşı çıkmışlar Ve bu suretle mesele halledilememişti. 
Karesi Sancağında olan kadılara yazılan “ hükm-i hümâyûn”  da, muhafaza 
umurunda beylerbeyine müracaat edilmediği için, bu suretle vilâyetin zaptında 
zahmet çekildiğinden bahis ile, beylerbeyinin şikâyeti bildiriliyordu. Bu 
şikâyette reayanın ve kadıların lâzım gelen işlerde beylerbeyine müracaat 
etmelerinin temini istenmişti

Sefere giden beylerin kendi yerlerine bıraktıkları kapu ağalariyle, reaya 
arasında görülen mücadele daha çetin cereyan etmeye başlamıştı. Halkın 
teşkil ettiği “ İl erleri”  denen milis kuvvetleri ümeranın maiyyet memurlarını 
çok yerde mağlup ve köylere çıkmaktan tamamiyle dûr etmiş vaziyette idiler.

1 Halbuki burada kastolunan asıl beylerbeyi Mahraüd Paşa sefere gitmeden Çoruın’a 
girmiş, birçok kimseleri idam ettirmiştir. Çorumlu dergisi, sayı 9-10, vesika 79.

2 Vesika 3.
.1 Miib. 74, s. 2.
4 Vesika 4.
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Teke Sancağı Beyinin kaymakamı, merkeze yolladığı “ mektup”  da anlattı
ğına göre, Antalya’nın İstanoz Nahiyesine bağlı Aktaş köyünden Şahgeldi (Şam- 
hgeldi), bu adı geçen nahiyenin reayasından “ dört beş bin miktarı eşkiyayı 
yanma cem edüp”  silâhlı olarak alıp, pazar kurulduğu gün, Istanoz kasabasına 
geldi. “ Reayaya envai türlü ibtüâl verüp sancakbeyi adamlarım ve nazır ve ü- 
merâ ve ummâl adamlarını köyünüze koman deyu cebren şartlayup asla sancağa 
dahlctdirmeyüp”  Sancakbeyi sefer hazırlıklarını gördüğü sırada, üzerine hücum 
ederek, adamlarından bazılarım yaraladı. Antalya’ıun ileri gelenleri ve kadı 
toplandılarsa da, Şabgeldi’ye söz geçiremediler. Sancakbeyi sefere gittikten 
sonra, sancakta tamamiyle Şahgeldi hâkim idi. Onun korkusundan ne kay
makam ve ne de subaşıları yerlerinden çıkamıyorlardı. Sancaltbeyinin hassıııa 
ait hiçbir vergi alınmamakta ve Şahgeldi’nin cemiyeti mütamadiyen artmakta 
idi. Hükümet merkezinden muhafız Haşan Paşa’ya, Teke taraflarında muhafız
lık vazifesi verilen Ahmet Bey’e, Hamid (İsparta), Menteşe, Aydın beylerinin 
kaymakamlarına müşterek bir “ hükm-ü hümâj^ûn”  yollanarak, Şahgeldi’nin 
yakalanması için birlikte hareket etmeleri emrolundu Teke’nin komşusu 
olan Menteşe sancağında ise, halk, köy köy “ serdarlar”  (yani yiğitbaşı kast- 
olunuyor) tayin ederek, aralarında “ şart”  etmiş olduklarından dolayı, “ içlerinde 
zuhur eden ehl-i fesadı ele vermiyorlar”  dı 2.

Ankara Sancağı Beyi de sancağına varmadan sefere gitmek mecburiyetin
de kaldığını ifade ile, yolladığı şikâyetinde “ bazı ne vahi kadıları (yani naipler) 
bed-i hava ve cürüm ve cinayeti (yani bunlardan alınan resimleri) kendileri 
ekletmek için subaşılarım nahiyelere çıkartmayup lâkin kendileri il üzerine 
çıkmak lâzım değil iken, her ayda yedi sekiz atlu ile il üzerine çıkup reaya ve 
beraya’ya külli zulüm ve teaddi eylediklerinden maada sancağı mahsulüne 
küllî gadrolduğunu bildirüp anın gibi il üzerine çıkmak lâzım geldikte vilâyet 
kadılariyle kendi adamları maan devreylemek babında emr-i şerif”  istemişti. 
Bunun üzerine, Ankara kadılarına yazılan bir “ hüküm”  de naiplerin, yanlarına 
saneakbeyinin birer subaşısını alarak, devre çıkmaları emri veriliyordu 
Yine Ankara Sancağının bir kazasında, kadı, muhafız olduğu anlaşılan Mustafa 
Çavuş adında birisini, “ bazı kimselere zulüm etti”  diye mahkemeye davet 
eylediğinden, naibi bulunan Abdülkadir halkı kasabaya toplamış, çavuş 
geldiğinde, “ emr-i şerif”  mucibince demi hederdir diye üzerine kalabalığı 
hücum ettirmişti. Kadı da aynı şekilde “ demi hederdir”  diye, “ meclis kur
madan”  (yani muhakeme etmeden) halkı tahrik etmiş olduğundan, reaya adı
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geçen çavuşu silâh, taş ve sopa ile parçalamışlar, iki elini kesmek suretiyle 
hakaretten başka, evini de yağma etmişlerdi *.

Kayseri’den kadının ve beyin yazdıklarına gçre, köylülerin ellerinde, 
köylerine kalabalık maiyyetlerle gelenlerin giremiyeceklerini bildiren, ve 
bu emri dinlemiyenler olursa, böylelerinin “ demleri heder olsun”  diye halka 
silâhla mukabele etme müsaadesi veren fermanlar vardı. Köylüler, bunlara 
dayanarak, yolcuların bile köylerine konmalarına müsaade etmiyorlardı 2 .

Rum (Sivas) muhafazasında olan Haşan Paşa’ya, 18 temmuz 1596 da 22(zil- 
kade 1004) yazdan bir hükümde, Sivas’ta yerleşmiş bulunan dergâh-ı âlî müte
ferrikalarının ve çavuşların beylerbeyine yaptıkları şikâyetten bahsolun- 
maktadır: Sipahi, silâhtar, topçu ve cebeci adı altında eşkiyalık edenlerin 
“ ahvallerinin görülmesi”  ve içlerinden hakiki kapukulu olanların isimlerinin 
bildirilmesi hakkında evvelce yollanan fermandan istifade eden reaya, “ siz 
bize zülmedersiz deyu bahane idüp”  timar erbabına ve kapukullarına 
rahat vermiyorlardı. Dirlik sahiplerinin adamlarım zeamet ve timarlanna 
koymadıklarından başka, alacaklarını da vermedikleri, “ şer’i şerif”  e davet 
olundukta, itaat etmedikleri, adamlarım döğdükleıi ve yaraladıkları bildiril
mişti

Halkı “ ehl-i örf”  ün ve devriye bölüklerinin zulmünden korumak için, 
hükümet merkezinin bu gibi fermanlar vermesi neticesi olarak, reaya ile 
beyler ve onların kapu ağaları arasında hasıl olan durumu daha iyi izah 
eder mahiyette olduğundan dolayı, sözünü edeceğimiz Kastamonu’daki hâdi
seler çok daha ilgi çekicidir ve o zaman hemen Anadolu’nun her tarafında 
meydana gelen reaya ehl-i örf ihtilâfının aldığı şekli gösteren en iyi bir örnektir.

Eğri seferine gitmiş bulunan Kastamonu Sancağı beyinin kaymakamı 
AU Kethüda, İstanbul’ a arzuhal yolhyarak, halkın hükümet adamları aleyhi
ne nasıl teşkilâtlandıklarını anlatmıştı. Verdiği malûmata göre, reayanın 
zulümden korunması için evvelce verilmiş bulunan “ emr-i şerife”  dayanan 
halk, kasabalar ve köylerde oturan mazul kadı, müderris, naip, hatip ve imam 
gibi kimselerle birleşerek, yiğitbaşılar, yüzbaşılar ve onbaşılar seçmişler, bunların 
emirlerine otuzar, kırkar kişilik silâhlı “ İl eri”  vererek, “ elimizde emrimiz 
vardır”  diye mirhva subaşılarını ve adamlarını gezmeye çıkmaktan menetmiş- 
lerdi. Hattâ, davaları için mahkemelere ve kaymakama müracaat etmiyorlar, 
musallâ taşlarının etrafında ve kalabalık yerlerde toplanarak, halkın dâvâlarını 
kendi arlarında, oralarda hallediyorlardı. Hattâ, bir defa, kadı ve kaymakamı 
da toplantılarına davet ettiler. Bu davet kabul olunmadığı taktirde, taşlanmakla 
tehdit edilen kadı ile kay'makam toplantı yerine gitmek zorunda kaldılar. 
Ayaklanan halk, mahkemenin kararı ile salb ve siyasete müstahak olanların
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ve sicillü hırsızların “ haklarında lazımgeleni icra ettirmediklerinden mâdâ, 
kasabalarda, cerimeye müstahak olan reayanın ellerine “ hüccet vererek”  
serbest bıraktırdılar. Bu suretle, mirlivanın “ bâd-i hava mahsulüne” , yani 
cürüm ve cinayetten elde edilen, “ resimlere”  ziyadesiyle zarar g e l d i “ Suba- 
şıların taşraya çıkmamaları ve töhmetliye yapışmamaları ve yapıştıkları tak
dirde, demlerinin heder olacağı”  her tarafta nida ettirildiğinden dolayı, halk ne 
kaymakama ve ne de kadıya müracaat etmiyorlardı. Kaymakam, “ sancak 
mahsulüne (yani beyin gelirine) gadr-ü noksan mürettep olmuştur”  diye 
tekrar tekrar arzlar yollamakta idi. İstanbul’dan sancak kadılarına ve kay
makama yollanan hükümlerde mazul kadıların, hatip ve imamların halkın 
umuruna karışmamaları, reayanın silâhla gezmemesi, davalarda ancak kadıya 
ve kaymakama müracaat olunması, etrafta hırsızlık ve cürüm olduğu taktirde, 
subaşıların mücrimi yakalamalarına mani olunması gibi hususların halka 
ilân edilmesinin tenbih olunduğu görülmektedir Halk ile ehl-i örf arasındaki 
mücadelenin en kritik bir safhaya girdiği şu sırada, adalet fermanlarının ve 
hükümet adamlarının kalabalık maiyyet ile halk üzerine musallat olmaktan 
menetme gayesini güden, buna benzer “ hükm-i hümâyûn”  ların memleketin 
diğer yerlerinde ne gibi hâdiselere sebep olduklarını şimdilik bilmiyoruz.

2  —  Ümeranm, Kapu Ağalarmm Adalet Fermanlarına 
Karşı İsyan Etmeleri;

Halkın, ümera adamlarını ve onların sekbanlarını köylere devre çıkmak
tan nasıl menettiklerini, yukarıda vakalara dayanarak anlatmış olduk. “ İl 
erleri”  sayesinde elde edilen bu durumun devamı için, beylerin kapularında 
bulunan sekbanların, ya dağılmaları veya kışla hayatında kalmaları lâzımdı.

Bir defa, bu sıralarda artık kalababk sekban beslemek bir bey için 
tamamiyle zaruretti. Çünkü, hükümet, mansıpları “ kapusu kuvvetli”  kimselere 
vermek suretiyle, seferlere asker tedarikinde bejderin sekbanlarından çok 
faydalanıyordu. Bundan başka, sancakbeyliği vazifesini yapabilmek için de 
fazla sekbana ihtiyaç vardı. Suhte bölülderi, “ kapusuz levendat”  ile başlarında 
bulunan bölükbaşıları, yanlarında levend beslemeyi âdet hahne getiren 
mültezim, çavuş, kapukulu ve öteki zorbalar, ve nihayet kapukuUuğu, bilhassa 
“ sipah oğlanbğı”  iddia eden kimselerin, san, kırmızı ve yeşil bayrak açarak, 
başlarına topladıkları “ sipah”  bölükleri sancaklarda serbest dolaşıyorlardı. 
Şu halde, bir beyin subaşısınm yahut kethüdasının, üç beş kişi ile çıkıp, köy
lerde dolaşabilme devri geçmişti, onlar da, yukarıda saydığımız gruplar gibi, 
yanlarında levend beslemek zorunda idiler. Görülüyor ki, hem askeri 
yanlarında levend beslemek zorunda idiler^ Görülüyor ki, hem askerî hizmet 
ve hem de sancakbeyliği bakımından ümera reayanın şikâyetine sebep olan 
bu sekbanları kapularından dağıtamazlardı.
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Kışla hayatı da mümkün değildi. Çünkü, bu sırada, bir sekbamıı yıllık 
ücreti 3000 akçeden aşağı değildi. Buna göre, ne sancakieylerinin ve ne 
de beylerbeylerinin ydlık gelirleri kapularındaki yüzlerce sekbanın üç- 
retlerini ödemeye asla kâfi değildi. Daha doğrusu, bunların kışlalarda süreklice 
beslenmeleri için lâzımgelen masrafı ümeranın kendi kanunî gelirleri ile karşı
lamalarına imkân yoktu.

Esasen beyler sekbanlarına zorda kalarak yol verseler bile, onlar, geçimlerini 
soygunlarla temin edecek olan pek çok âsi şefler bulmakta güçlük çekmez
lerdi. Hele beylerin dairelerinde sekbanları idare eden “ kapu ağaları”  na gelin
ce, bu sırada çoğu “ Altı Bölük”  sipahisi ve hattâ yeniçeri olan bu insanlar 
beyleri namına yaptıkları soygunlardan şahsen de çok istifade ediyorlardı. 
Bunların pek çok yolsuzlukları beylerinin iradesi haricinde yapılmakta idi.

Bu söylediğimiz sebeplerden dolayı, halkın sekbanlara karşı olan mu
kavemetleri çok uzun sürmedi. “ Il erleri”  teşkil etmekte ne dereceye kadar 
başarılı olunduğunu pek bilmediğimiz Rum  (Sivas) Vilâyetinde, “ Mirmiran 
Bölükleri”  nin köylere saldırmaları ile “ Celâli Fetreti”  başladı. Bu vilâyete 
muhafız tayin olunduğunu söylediğimiz Ahmet Paşa’nın kırmaya teşebbüs 
etmediği halk mukavemetini asıl beylerbeyinin kaymakamı olan Ali Kethüda 
adında birisi ezmeye karar verdi; vilâyetinin her tarafına kalabalık “ mirimiran 
bölükleri”  yolladı. Çoğu atlı olan bu sekbanların başmdaki ağalar köylerden 
ağır salmalar toplamaya başladılar. Ehali evvelâ kadılara başvurarak, bu soy
gunun önüne geçilmesini istediler. Fakat, “ zorba ağalar”  mahkemelerin dave
tine aldırış etmiyorlardı. Bunun üzerine, köylüler silâhla karşı koymağa ka
rar verdiler. Böylece kanlı hareketler başladı.

Elinde kethüda Ah Ağa’nın mektubu olduğu halde “ umum üzere muhafa
zaya”  çıkan beylerbeyi ağalarından Hurrem adında birisi, Bozok (Yozgat) 
sancağının Akdağ kazasına gelerek, köy başına ikişer ve üçer kuruş toplamaya 
başladı. Halk topluca kadıya vardılarsa da, Hurrem, “ şer’i şerife”  itaat etmedi. 
Köylülerle olan çarpışmada iki taraftan da beş altı kişi öldü. Bunun üzerine 
beylerbeyinin kethüdası, Hurrem Ağa’nın imdadına yetmişer seksener kişilik 
atlı bölükler yolladı. Bu kadar kalabalık levendlere (yahut sekbanlara) karşı 
koymaya akılları kesmiyen teşkilâtsız köylüler harmanlarını bile ortada 
koyarak kaçmaya başladılar. Bu sırada Niğde, Kırşehir, Bozok ve Kayseri 
sancaklarının muhafızı bulunan Kayseri Sancakbeyi Mustafa Âlî Bey’e >, 
“ feryatçüar varup”  şikâyet ettiler. Sancakbeyi halkın harmanları kaldırma
larına kadar Akdağ ve Emlâk (?) kadılıklarını “ Mirimiran Bölüklerinin 
mazarratlarından”  korumak gayesiyle o taraflara geçtiği esnada, bu defa da 
aynı Sancağın Sorgun kadılığından “ feryatçılar”  geldi, Oraya da Şirvan 
muhafazasında olan Vezir Haşan Paşa’nın bir mektubu ile, “ üç kadının mehayi- 
fini”  görmek üzere, Mustafa Çavuş adında başka bir mübaşir gelmiş, birçok
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kimselerde şahsî alacağı olduğunu iddia eden bu çavuş ayrıca, Rum (Sivas) 
Muhafızı Haşan Paşa’dan da mektup ve yardımcı adamlar almıştı. Mustafa 
Çavuş Sorgun kadılığına geldiğinde, mirimiran kethüdası Ali Ağa da Kürt 
Şeref denen bir ağayı, elli altmış atb ve yirmi “ sekban”  üe, Mustafa Çavuş’un 
arkasından aynı kadılığa yolladı. Çavuşu ihzar etmek için elinde emri bulun
duğunu söyleyen Kürt Şeref, Kürt köyünü basarak, Mustafa Çavuş’un burada 
bulunan mallarını yağma ettikten başka, iki kızını katletti; karısını yaraladı; 
oğlunu da cebren yanına alıp Köhne admdaki köye kondu. Adı geçen çavuş 
hâdiseyi duyunca, Ahmet Paşa’mn verdiği adamlar yanında olduğu halde, 
Sorgun naibi ve dört beş yüz kadar köylü ile, gece vakti “ mirimiran bölükleri”  
nin konmuş bulunduğu köye vardı, “ mabeynlerinde azim kıtal oldukta” , 
Mustafa Çavuş ve yedi hizmetkârı, ayrıca yirmi köylü telef oldular. Ölenlerin 
cesetlerini ateşte yaktılar. “ Mirimiran Bölüğü” , sekbanları Mustafa Çavuş ile 
birleşerek, kendilerine hücum eden köylüleri cezalandırmak bahanesiyle, 
köylere gruplar hahnde adamlar çıkardılar ı. Her köyden dörder beşer yüz 
kuruş toplanıyordu. Dehşet içinde kalan Sorgun köylüleri, koyunlarını, sığır
larını ve harmanlarını ortada bırakarak, kimi dağlara, kimi de Amasya ve 
Çorum sancaklarına kaçtılar. Akdağ kadılığını mirimiran bölüklerinden 
temizlemeğe uğraşan Mustafa Alî Bey, Sorgun’da hasıl olan durum üzerine bu 
sefer de oraya gitti, Kürt Şeref ve sekbanlar tarafına çekilmek zorunda kaldı- 
lar^.

Yine, beylerbeyine ait bir bölüğün başına geçirilen eski mukataa emin
lerinden, vaktiyle küreğe mahkûm edilmiş Mustafa adında birisi de “ hass-ı 
hümâyûna dahil”  bulunan Kazabad taraflarına gitmişti. Köylerde beylerbeyi 
için salmalar topladığı esnada. Tavukçu köyünü basarak, halkı, cinayet is
nadı ile hapsetti ve “ kan cürmü”  diye üçyüz kuruşlarını aldı. Buna benzer 
soygunların devam etmesi üzerine, halkta büyük korku hasıl oldu. Fakat, 
âsi çabuk yakalanarak hapsedildi. Bu hâdiseyi İstanbul’a arzeden “ Rum Ha
zine Defterdarı Ömer Bey, bu şahıs hakkında “ üzerine mevad sabit olup 
celâli kopmak üzere idi”  demek suretiyle, Rum Vilâyetinde “ Celâli Fetreti
nin”  başlamış bulunduğunu haber verdi
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bakında verdikleri malûmata göre, Mustafa Çavuş “ şer’e”  müracaat ederek bunların celâli 
şeklinde hareket ettiklerini söylemiş ve yamna bir naip ile iki adanu - muhzır vermişti. Cenkte, 
naib ve adamlariyle Mustafa çavuş, çavuşun kardeşinin oğlu ve birkaç adamı öldüler, âsiler 
Valide Haslanmn voyvodası olan Nasuh Çavuş’u da hapsederek birkaç adamını öldürdüler. 
Köylerden de öldürdüklerinin sayısı 52 kişi idi. Bütün öldürdüklerinin cesetlerim yakan Kürt 
Şeref ve arkadaşları hapislerinde olan Nasuh Çavuş’a istedikleri şeküde bir arz yazdırdılar ve bu
nu toprak kadısı İstanbul’a yollamaya mecbur oldu. “ Bir tarikle”  almış oldukları “ emri şerifi”  
de cebren sicile kayıt ettirdiler; Müh. 74, s. 226.
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Epeyiden beri, Çorum taraflarında sarı ve kırmızı bayrak açarak, seksen 
doksan atlı ile faaliyette bulunan Canfedâoğlu (asü adı Temurtaş) adında 
birisi, kendi iddiasına göre, Rum Beylerbeyisi tarafından bir husus için Çorum 
taraflarına mübaşir olarak yollanmıştı. Bozok’un Altuntaş köyünden bir 
“ Raiyyetoğlu”  olduğu anlaşılan Canfedâ, evvelce Sivas ve Tokat mahkemelerin
de mahkûm olmuş, fakat sipahilik sıfatı ve açtığı bayrak sayesinde kurtul
muştu. Beylerbeyinden de mübaşirlik alınca. Zile ve Çorum köylerinde para, 
yağ, bal vesair yiyecekler toplamaya ve itiraz edenlere hakarete başladı. 
Başında Canfeda oğlu’nun bulunduğu bu “ Altı Bölük”  grupunun uyandırdığı 
korku yüzünden, baskına uğrayan köylerin halkı etrafa kaçıyorlardı'. Sorgun 
kadısının ve diğer ileri gelenlerin devamlı şikâyetleri üzerine, İstanbul'dan 
Haşan adında bir sipahi kâfi kuvvetle Çorum’a yollandı. Âsinin “ sipah bölüğü 
mağlûp olarak, Canfeda ve 12 arkadaşı ele geçtiler. Çorum Mahkemesinde, 
etraftan gelenlerle, Canfeda’nın “ mürafaa” ları başladı. Sonunda 72 bin akçeden 
ibaret soygunlarının iadesine ve cinayetlerinden dolayı da idamına hükmolundu 
Fakat, Canfeda, Özdemiroğlu Osman Paşa’nm, Demirkapı seferine giderken 
kendisini de “ bölüğe geçirmiş okluğunu”  ve sağ ulûfecilerden 13 üncü bölükte 
13 akçe ulûfe ile kayıtlı bulunduğunu ileri sürdü. Bu hususun İstanbul’dan 
sorulması için Canfedâ ve aynı durumda olan diğer bir kaç kişinin idamları 
geri bırakıldı. Neticede, hakikaten o vakit sipah yazıldığı meydana çıkmakla 
beraber, onüç senedir hiçbir sefere gitmediği ileri sürülerek, arkadaşlariyle 
birlikte idam olundu. Bu hâdiseden sonra, 1596 Haziranında (şevval 1004) 
Çorum Kadısına yazdan bir hükm-i hümâyûndan anlaşddığına göre, Canfeda- 
oğlu’nun Çorum’da idam olunması üzerine, bu kasaba halkı arasında telâş 
uyandıracak birtakım şayialar çıkmıştı: Canfedaoğlu padişahın bir sipahisi 
olması dolayısiyle, idamı sırasında Eğri seferinde bulunan hükümdar dönünce, 
gûya ordusu ile Çorum üzerine gelerek reayanın cezasını verecekti. Bu dedi
kodular yüzünden dükkâncılar dükkânlarını kapamaya başlıyorlar, halk 
hicrete hazırlanıyordu. Hükümde, Canfedaoğlu’nuu bir “ ehl-i fesat”  olduğu 
ve şer’ile hakkından gelinmiş bulunduğundan dolayı, böyle bir şahıs hakkında 
hesap sorulmasının akla gelmiyeceği ifade olunarak, teminat verildi.Herkesin 
yerli yerinde oturup çarşı ve pazarlarında olmaları ve dükkanların açdması 
için halka tenbih olunması emrediliyordu. Buna rağmen, şayialara kapılarak 
firara teşebbüs edenler ve dükkânlarını kapalı tutanlar olursa, “ küllî hakaret 
olunacağı”  ilân olunacaktı. Şu da ehemmiyetle ilâve olunmuştu ki, asker 
kafileleri yörelerine uğradıkça halktan parasız bir şey istememeleri için 
kendilerine emir verilmişti ve emri dinlemiyenler olursa, “ siyaset”  olunacak
lardı. Buna mukabil, ahalinin de parası ile yiyecek almak istiyenlere mani 
olmamaları isteniyordu 2 .
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Karaman Vilâyetinde Osmanlı Hanedam aleyhine çıkan isyandan beri vazi
yet düzelmiş değildi. “ Levendat”  ve “ suhtevat”  köylere taşkın yapmak için 
fırsat beldiyorlardı. Onun için, zuama ve erbab-ı timar. Eğri seferine hareket 
ederken halk büyük bir endişeye kapılmışlardı. Bozkır Kadısı, kazası halkı 
adına yolladığı arzda, durumu şöyle anlatıyordu: Evvelce dirlik erbabı Eflâk 
seferine gittiklerinde, “ etraftan bazı haramiler gelüp ve reaya keferesinden 
niceleri anlar ile müttelıid olup muin ve zahir olmağın evler basılup azim hasar 
etmişler idi. Bu sene dahi zuama ve erbabı timar sefer-i hümâyûna müt
eveccih olub vilâyet-i mezbure dağistan olmağla ehl-i fesat ve eşkiya vefret 
üzere olup fesad-ı azim itmek mukarrerdir” .

Kadı, orada şöhret sahibi olan Hızır Çavuş’un “ mübaşir”  tayin olunma
sını, aksi halde, eşkiyanın reayayı “ perakende”  edeceğini sözlerine ilâve 
etmişti

Kırşehir Sancağmda K ör Baheddin ve Hüseyin adında iki mültezim  ̂
Çalık Mehmet ve beş arkadaşından ibaret bir Altı Bölük grupu, Tokat’tan 
gelen iki yeniçeri, erbab-ı timardan İbrahim ve diğer iki Sivaslı şahıs, yanlarında 
kalabalık tüfenldi sekbanlar olduğu halde,kuvvetli bir bölük halinde dolaşıyor
lardı. Ulaklı Köyünü bastıklarında, erbab-ı timardan Memi Çeribaşı ve üç 
arkadaşım, reayadan üç erkek, iki kadın olmak üzere dokuz kişiyi katlederek 
cesetlerini yaktılar. Bu hadisenin müthiş manzarası, reayadan pek çoklarının 
kaçmalarına sebep oldu. Asiler ve selcbanlar, kaçan balkın mallarını zapt ile, 
kardarmı ve kızlarını da yanlarına aldılar. Nihayet, Kırşehir Beyi geldiğinde, 
K ör Baheddin yakalanarak hapsedildi. Bunu hükümet merkezine arzeden 
sancakbeyi, Çalık Mehmet ile arkadaşlarının reayaya olan hücumlarının 
devam etmesi yüzünden, halkın yerlerini ve yurtlarını terkettiklerini ve 
sığırlarının ortada kaldığını bildiriyordu 3.

Niğde, Kırşehir, Bozok ve Kayseri sancaklarının muhafazasına bırakıl
dığını söylediğimiz Mustafa Alî Bey’e yazılan bir hükm-i hümâyûnda, bu ta
rafların manzarası hakkında malûmat vardır; Gerek buralarda ve gerek 
öteki yerlerde, birtakım kapukulları, ellerinde “ emr-i şerif”  olduğu halde, “ biz 
emir ile seferden kaldık”  diye dolaşmakta idiler. Reayadan bazıları sarp yerlerde 
gizlenerek yol kesiyorlardı. Bir kısım reaya da, tüccarlara ve yolculara ihtiyaç
ları için satın alacakları maddeleri fazla pahaya vermekte idiler. Sancakbeyine, 
bu gibi yolsuzluklara mani olması ve kapukullanmn ellerindeki emr-i şerif
lerin istirdadı, kendilerinin de İstanbul’a yollamaları, itaat etmiyenlerin 
haklarından gebnmesi emrolunmuştu Konya havalisinde, Hızır ve Mehmet

1 8 0  CELAl I İSYAN LARI

1 Vesika 9.
2 Bu sıralarda iltizamları da umumiyetle Altı Bölük mensuplan tuttuklarına göre, bunlar 

da ihtimal sipahi idiler.
3 Müh. 74, s. 203 (Rum  beyler beyisine 5 rebiül-ahir 1005 tarihli hüküm.)
4 Müh. 74, s. 43 (Kayseri beyine hüküm.)



adında iki sefer kaçkını, yanlarında bulunan eşkiya levendlerle dolaşıyorlardı. 
Farsak (Varsak) Aşiretini basan âsiler, şuraya buraya musallat olarak, soygun 
lara başlamışlardı *.

Geniş Anadolu Vilâyetinde de mühim hâdiselerin cerayan etmekte olduğu 
görülmektedir:

Kütahya’nın Altuntaş Nahiyesine bağh îm ir Köyünde, 24.950 akçe 
zeameti olan Dergâh-ı Âlî çavuşu Vezirazam İbrahim Paşa’nm “ defterlu 
adamlarından”  olan Bayram adında birisinin. Eğri seferi hazırlıkları sıra
sında, bu taraflarda yarattığı kriz bu sıralarda geçen vakaların en tipik
lerindendir. Elimizdeki vesikalara göre, mesele şudur: Çağalazade Sinan Paşa 
kendi “ kapusuna”  Anadolu’dan pek çok adam yazdırmış, fakat, henüz çağır- 
mamıştı. Buraya sekban yazılanların defterleri ne münasebetle elinde bulun
duğu anlaşılmayan Bayram Çavuş, bunları yanına toplıyarak, sipahi oğlanı, 
silâhdar, cebeci, topçu bölükleri halinde teşkilâtlandırdı; ellerine de bölük 
bayrakları verdi. Defterde yazılı oldukları halde, gelip iltihak etmiyenlere 
hakaret ediyordu. Onun için, “ cemiyeti”  süratle kabardı. Bayram Çavuş 
halka ağır salmalar salmaya ve itiraz edenleri öldürmeye başladı. Bir müderris 
bütün ev halkı ile birlikte katlolundu. Bunun üzerine, “ reaya ve eşraf,, ile 
ulemâ sımfı büyük bir telâşa kapıldılar. Eski Mısır Kadısı Haşan, müderris 
Yahya ve Hamid Sancağında olan “ cümle kuzzat ve müderrisin ve huteLa 
ve eimme ve sair âyan-ı vilâyet mahzarlar gönderüp mezkûrların haklarından 
gelinmezse celâli şeklinde bir azîm fitnenin zuhuruna bâis olur”  diye arzlar 
yolbyarak feryada başladılar. Bunun üzerine, adı geçen çavuşun idamı hak
kında, Şeyh-ülislâm’ın fetvası ile birlikte ferman yoUandı. Fakat, Eğri seferi
nin telâşı içinde, araya İstanbul Muhafızı Haşan Paşa girerek idamına mani 
oldu ve adamlariyle beraber kendisini sefere yolladı

III. Murad devrinde şöhretli Celâli Şefi olarak tanınmış olan, zeametten 
mazûl Dergâh-ı Âlî Çavuşu Neslioğlu Mehmet  ̂de aynı sene, yani 1596 
baharında, yeniden harekete geçti. İsparta, Burdur, Denizli köyleri halkını 
sekban bölükleri halinde etrafına toplamıştı. Askerin ve beylerin sefere git
melerinden faydalanan Neslioğlu, dört beş bin “ levend”  ile bütün bu adı 
geçen sahayı istilâ etti. Kadılar, müderrisler, âyan ve eşraf tarafından İstanbul’a 
şikâyetler yağıyordu. Anadolu Muhafızı Haşan Paşa’ya, seferden alıkonulan 
sancakbeylerine ve “ ümera kaymakamlarına”  yazdan bir hükümde, bu
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lan”  tayin olunduğu sırada, Hamid sancağında da tl erlerinin başma adı geçen Mehmet Çavuş 
getirilmişti. Neslioğlu denen çavuş suhte takibi bahanesi ile soygunculuğa başlamış ve emrindeki 
“ ÎI erlerini”  kendisine bağlamıştı. Sonra timardan mâzûl ve Altı Bölüğe geçerek bayrak kaldırıp 
başmda levendlerden bir ‘ ‘sipab bölüğü** toplayan Deli pir A li de kendisine katılmış, böylece 
Neslioğlu Mehmet sayıh celâli şeflerinden olmuştur: Müh. 71, s. 31.



şikâyetlere dayanılarak Neslioğlu’nun hareketi hakkında malûmat verilmek
tedir: Başına pek çok levcnd tolandığı için kendisine kimsenin gücü yetmiyordu. 
Zulmü günden güne artmakta idi. Hakkında yapılan uzun şikâyetler dolayı- 
siyle, birkaç defa ferman yollanmış, fakat kimse yakalamaya muvaffak ola
mamıştı. Bu son hükm-i hümâyûnda Neslioğlu meselesinin “ mühim umurdan 
olduğu ifade olunduktan sonra, kasabalarda ve köylerde nidalar ettirilerek 
evvelâ, yanına sekban olan halkı kendisinden aj^ırmak için, bunların evlerine 
inmeleriyle, iş ve güçlerinde olmalarının kendilerine duyurulması, eğer 
emre itaat etmeyüp de Neslioğlunun yanında kalmaya devam ederlerse 
“ herbirinin ehl-ü iyal ve akrabaları nehb-ü garet olunup katl-i âm”  olunucak- 
larının ilân olunması istenmekte idi. Böylece, âsinin sekbanları ve ıttıbaı”  
kendisinden ayrıldıktan sonra, üzerine varıhp, ele getirilmesi imkân içine 
alınacaktı *.

Anadolu vilâyetlerinde, yine bu 1596 da cereyan eden diğer bir hâdise de 
şudur: 1592 den beri artık o kadar kuvvet gösteremiyen suhte gruplarının 
Saruhan taraflarında faaliyetlerini yeniden artırdıkları görülüyor. Soma 
Kasabasını basmaları üzerine, Anadolu Muhafızı Haşan Paşa’ya ve Saruhan’da 
olan kadılara yazılar bir hükm-i hümâyûnda anlatıldığına göre, arazi dağlık 
olduğundan bir türlü ele getirilemiyen âsî medreselilere köylüler zahire ve sair 
hususlarda yardım etmekte idiler. Yapılan şikâyetlerde, halkın suhtelere 
yardım etmelerine mani olunması istenmiş ve başka türlü bunların ele gir- 
miyecekleri ileri sürülmüştü. Ankara havalisinde de yine medrese talebesi 
“ kapu halkı”  adı altında, halka zulüm ediyorlardı^.

Mevcut İktisadî şartların tamamiyle köyden türeyen (resmî sıfatları 
sekban) ümeranın kapu ağaları veya diğer herhangi bir Hükümet ada
mı tarafından, yine köylü halk üzerine musallat edilmelerinden çıkan hâ
diseler şüphesiz bu kadar değildi ve faaliyet sahaları da daha genişti. Doğu’da 
İran hudutlarına. Güneyde Şam ve Rakka vilâyetlerine kadar uzanıyordu. 
Yanlız şarkî Anadolu’nun orta kısımları (bugünkü Tunceh çevreleri), feodal 
hayatın hâkim olmasından dolayı sakin idi. İran harplerinin devamlılığı 
dolayısiyle Erzincan, Erzurum taraflarında yerleşen kapukulları, bilhassa 
“ Altı bölük halkı”  , buralara muhafız olarak giden ümeranın götürdükleri 
“ levendat”  ile veya kalelere “ ihtidadan ulufe ile”  yollanan Anadolulu “ kale 
erenleri”  ile birleşerek Anadoludaki düzensiz hayatı oralarda da yaratmışlardı. 
Bağdat, Erivan, Nahcivan, Tebriz kalelerinde beylerbeylerinin bile hemen 
hemen nüfuzları yoktu

Fakat, buralardaki hâdiseleri ancak bu kadar biliyoruz. Tafsilât verecek 
bilgi mevcut değildir. Yanhz şu kadarını söylemek mümkündür ki, bu uzak
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hudut kalelerindeki sekbanlar güçleri itibariyle kalelerine dayanmakta idiler. 
Bulundukları sahalarda, kale dışında kalan yerli halktan kendilerine fazla yar
dımcı bulduklarını sanmıyoruz. Hulâsa, bunlar celâli olmaktan ziyade âsî as
kerler idiler ve bilhassa bulundukları muhite de yabancı bulunuyorlardı. Hal
buki, Anadolu’da böyle kalelere dayanan bir asker ayaklanması görülmemiştir. 
Sekban faaliyetleri tamamiyle kalelerin dışında kalıyordu.

3 —  Eğri Seferi Dönüşünün Hâdiselere Tesiri :

1596 Eğri seferinden kasını ayında dönmeye başhyan beylerbeyleriyle, 
sancakbeylerinin ve eyalet askerlerinin (ki bunlar sancaklarda oturan ka- 
pukulları, timarh sipahi, ümeranın kapukullan halkı idiler) Celâli Fetretinin 
bu zamana kadar olan gelişmesi üzerinde hususî bir tesir yapıp yapmadık
larını teferruatı ile tesbit etmeye imkân bulamadık. Çünkü, bize birinci 
kaynak vazifesini gören Mühimine defterlerinden 1596 ile 1602 (Hicrî 1005- 
1 0 1 1 ) yılları arasında geçen zamana ait olanları elde mevcut değUdir. tetkik 
etmek imkânlarını bulduğumuz şer’iye sicilleri içinde de, bu adı geçen yıllara 
ait olanları aynı suretle az ve noksandır. Onun için, bu senelerin vekayiini 
etrafı ile tasvir etmek, şimdilik güç görünüyor. Vakayinamelerden ve arşivde 
mevcut perakende vesikalarla, alikâm defterlerinden faydalanmak suretiyle 
elde ettiğimiz bilgileri burada kaydedeceğiz.

Ümeranın, bütün sekbanlariyle yerlerine dönmelerinin, köylere devre 
çıkma işini yeniden artırmış olduğunu tabiî saymak lâzımdır. Çünkü, yerinde 
de söylediğimiz gibi, beylerin kapularındaki sekbanlar ancak reayadan, alman 
erzak ve salmalarla besleniyorlardı. Hattâ, bunların hususî kışlaları da mevcut 
değildi. Hep köylerde kışlamakta ve “ misafir”  adı altında kendilerini beslet
mekte idiler. Sancakbeylerinin ve beylerbeylerinin yerlerinde bulunuşları, 
bunların köylerde vazife gören kapu ağalarına cesaret vermiş olduğu anlaşılıyor. 
Çünkü, maiyyetlerindeki sekban bölüklerinin çok artması dolayısiyle, reaya 
fazla itiraz edemiyordu. Yine ağır salmalar toplanmakta idi “ Cürüm ve 
cinayet”  resimleri kanunnamelerde yazılı mikdarlarından birkaç misli fazla 
alınmakta idi. Ümera kapılarındaki sekbanların reaya üzerine musallat 
olmaları, beyler namına keyfî salmalar toplanması, gibi Celâli mücadelesini 
mütamadiyen kabartan davaların bu sıralarda bütün şiddetiyle devam ettiğini 
ve bu yüzden birçok hâdiselerin çıkmış olduğunu, bu hahn devlet için halledil
mesi zaruri bir mesele olarak kabul olunduğunu gösteren en iyi delil, III. 
Mehmed’in 1598 de yeni bir adalet fermanı neşrine kendini mecbur gör
mesidir
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Bu sonuncu ferman, 1595 Aralığında neşrolunan ile mukayese olunduğu 
zaman, Anadolu hâdiseleri üzerinde yaptığı tesir itibariyle mühim fark
lar görülüyor. Evvelki fermanda kapukuUarmın ve sancakbeylerinin, daha umu
mî tâbir ile, ehl-i örfün reayaya yaptığı zulümler belirtilmekte ve bu gibi 
hareketlere fermanın neşrinden sonra da devam edenler olursa, böylelerinin 
haklarından gelineceği ilân olunmakta idi ı. Görülüyor ki. Kanunî Süleyman 
devrinden beri. Hükümet, adamlarını halka“ zulüm”  etmekten vazgeçirmek için 
ancak âdet olmuş bir vasıtaya başvuruluyor. Fakat, hâdiseler üzerinde hiçbir 
tesir yapılamıyordu. Ancak, III. Murad’ın adalet fermanı, ümeraya ve sek
banlara karşı alınacak fiilî tedbirleri de ihtiva etmesi dolayısiyle, celâli 
mücadelesi tarihinde kat’î bir dönüm noktası olmuştu İşte III. Mehmed’in 
1958 Haziranın’da (evail-i zilkade 1006) çıkardığı ferman daha çok, III. 
Murad’ın bu fermanına benzemektedir. O zaman olduğu gibi, bu defa da, 
ellerinde bayraklarla dolaşan “ sipah ve silâhdar bölüklerine” , ümeranın 
kapu ağalarına, )^ani kalabalık sekban bölükleri halinde gelen bütün soy
guncu gruplara karşı köylülerin kendilerini korumaları için, aralarında 
“ İl erleri”  teşkilâtı kurmaları ve başlarına birer “ yiğitbaşı”  tayin etmeleri 
emrolunmakta idi Şu halde, yukarıda tasvirini yaptığımız üzere, 1596 da 
olduğu gibi, köylerde yeniden “ ehl-i örfe karşı silâhla karşı koym a”  yoluna 
gidümiştij

Bu ferman Anadolu’nun bütün sancaklarına yollandıktan sonra, hemen her 
tarafta köylüler kendilerine birer “ yiğitbaşı”  seçmeye ve “ İl erleri”  teşkiline 
başladılar Bu suretle, 1596 yazında olduğu gibi, silâhh halk ile ümeramn 
kapu ağaları ve soyguncu sekbanlar karşı karşıya geldiler. Fakat, 1598 yıllarına 
ait malzememiz olmadığı için, bu hususta geçen hâdiseleri bilmiyoruz.

Yanlız, fermanın çıkarıldığı aynı yılda, Larende de (Karaman) azlolunan 
ümeradan açıkta kalan (kapusuz) sekbanlarla suhtelerin ve eşkiyaların birleş
tiklerini ve üç bin kişilik bir kuvvet halinde isyan ettiklerini Selânikî haber 
vermektedir 5. Yapılan “ cenk”  de “ memleket muhafazasında”  olan Murad 
Çavuş “ helâk”  olmuş ve iki taraftan da “ azîm adam kırılmış”  idi. Müellif 
Larende halkının birleşerek Hükûmet’e yardım ettiklerini ve âsî suhtelerin 
mahvolduğunu söylemektedir Bu isyanın başında Sevmek adında meşhur 
bir suhte şefinin bulunduğunu da Sabık Anadolu Beylerbeyisi Üveys Paşazade 
Mehmet Paşa’nın yazdığı bir arzdan öğreniyoruz

1 M. Ç. Uluçay, aym eser vesika: 1.
2 Vesikalarda çok geçen bu meşhur fermaıun metni belli değildir.
3 Vesika: 11. (M. Ç. Uluçay’m  neşrettiği fermandan tarih ve metin itibariyle farklı olan bu 

mühim vesikayı biz de koyduk).
4 M. Ç. Uluçay, aynı eser, Ves.: 8.
5 Selânikî, Nûruosmaniye, yazma No. 3313, yap. 302.
6 Selânikî, aym yazma, yap, 305.
7 Başbakanlık arşivi, İbn ül-Esiı-, karton: 2, N o .: 444 (Sabık Anadolu Beylerbeyisi Mehmet 

Paşa’mn 28 zUhicce 1011 tarihli arzı.)
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Selânikî’nin dediği gibi, bu mühim hâdise hemen o zaman kapanmamıştır, 
suhteler ve onlara uyan âsi levendler gerçi Karaman’da mağlup oldular. 
Fakat, dağlık İçel sahasına çekilerek sarp yerlerde bazı sağlam kaleleri el
lerine geçirdiler ve böylece isyanda devam ettiler. İçel uzun müddet suhtelerin 
istilâsında kaldı. Halktan ve timar sahiplerinden birçokları da âsilerle birleş
tiler ki, bunları ileride kaydedeceğiz.

Burada izahı icabeden mühim bir mesele, Eğri seferi esnasında yapılan 
askerî yoklamada mevcut bulunmayan timarlı sipahilerin “ firarı”  ilân olun
maları ve dirliklerinin “ defterden çabnması”  üzerine, bunların, Anadolu’ya 
geçerek, celâli isyanlarını çıkardıkları hakkındaki rivayetin hakikatle ne 
dereceye kadar ilgisi olduğudur.

Yukarıda verdiğimiz izahatta, celâli isyanlarının Eğri seferinden çok 
evvel başlamış olduğunu anlatmış bulunuyoruz. Yine bu bilgiye göre, siyasî 
bakımdan, Celâli mücadelesini, “ ehl-i örf”  (yani hükümet adamı) - reaya an
laşmazlığı olarak ifade etmek mümkündür. Fakat, “ Eğri seferi firarîleri” nin 
hiç olmazsa hâdiselerin seyri üzerinde herhangi bir şekilde tesirleri yokmudur ? 
Bu suale cevap vermeden öncej “ seferden firar”  meselesinin mahiyeti ve 
genişliği üzerinde durmak zarurîdir.

Bir defa, timarlı sipahinin, hattâ kapukullarının yoklamada bulunma
maları, yahut sefere gitmekten kaçınmaları ilk defa 1596 da görülmüş bir hal 
değildi. Daha, Yavuz Selim’in Şah İsmail üzerine açtığı İran seferi esnasında, 
Kemah’ta yapılan yoklamada, birçok timar erbabının sefere gelmedikleri, 
bir kısmının yerlerine başkalarını gönderdikleri, bazılarmın da bedel yoUadık- 
lan anlaşılmıştır. “ Kanun üzere”  bunlara düşen ceza, seferde bulunanların 
dirliklerinin alınması ve birer yıllık mahsullerinin (yani topladıkları öşür ve 
resimlerin) hazinejı^e zaptmdan ibaretti '. Kanunî’nin son yıUarmda, timarh 
sipahilerin ne vaziyetlerinden ve ne de timarlarından memnun olmadıkları 
hâdiselerle sabit olmuştu^. Hele Kıbrıs’ ın ahnması sırasında, seferden firar eden
lerin büsbütün arttığı görülüyordu 3. İran ve Avusturya harpleri devamınca, 
yanhz timarlı sipahi değil, Anadolu’da oturan ve miktarları timarhlardan 
aşağı olmıyan kapukulları da seferden kaçınmaya başlamışlardı. Bu askerleri, 
ne beyler ve ne de başlarındaki bölük ağaları, yerlerinden kımddatamıyorlar, 
merkezden gelen sefer emirlerine aldırış eden olmuyordu. Artık her sefer 
ilânında “ Anadolu’nun üç koluna”  da ayrı ayrı “ asker sürücüleri”  yollamak â- 
det olmuştu. Askeri sefere gitmeye mecbur etmek için, kadılar, ümera kayma-
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1 Topkapı Müzesi Arşivi, Edremid Ş. Sc. No. 1, yap. 36.
2 Âlî, Kanunî’nin memleket fethi arzusundan bahsederken, tımar erbabı hakkında “ eğer 

fukara-i sipahin zaaf hallerini tasavvur etmeseler bir an payitahta gelmezler ve yıllarca serhad 
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3 Tımar Rejiminin Bozulması admdaki makalemizde bilgi vardır. Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Dergisi, c. 3, sayı 4.



kamları, köy kethüdaları, imamlar, hatipler çevrelerindeki kapıkullarını yola 
çıkarmıya memur oluyorlardı. Bütün tedbirlere rağmen seferden kalanlara, 
“ padişah kulu”  göziyle bakılmaması için reayaya ilânlar yapılmakta idi. Böyle 
bir zor altında bırakılan Altı-Bölük sipahilerinin ve yeniçerilerin, bilhassa Avus
turya seferlerine gitmemek için, son başvurdukları çare, ağalariyle beraber 
yollarda, şehir kasabalarda ve fazla eğlenmek, çadırlarda vakit geçirmek ve bu 
suretle “ sefer mevsimini”  atlatmak idi. Bazan, Bursa şehri, Anadolu’dan gelip 
de sefere geç kalmak için ayak sürüyen askerle dolup taşıyordu. Askerin Macaris
tan’ a gelip yetişmediği hakkında “ ordu-yı hümâyûn serdarlarının”  kopardıkları 
feryad üzerine, İstanbul’dan bir asker sürücü çıkarılarak “ yollarda eğlenenlerin 
çadırlarını başlarına yıkıp iki konağı bir edip tez sefer mahalline eriştiresin”  
diye ehne bir ferman verilir, başka bir şey yapılamazdı.

Avusturya seferlerinin, askerlerin sefer mevsimini kasten yollarda, çadır
larında geçirmeyi âdet haline getirmelerinden dolayı uzayıp gittiğini Ferhat 
Paşa, İstanbul’da kaymakam bulunduğu sırada, Serdar Vezirazam Sinan 
Paşa’ya yazdığı mektupta acı bir dil ile ifade etmişti^.

Bunları kaydetmekle şunu söylemek istiyoruz: 1596 da gerek kapıkul- 
larmın ve gerek timarh sipahilerin, daha doğrusu her sınıf askerden birçok
larının Eğri seferine emirsiz olarak iştirak etmemeleri veya harp sahasından 
kaçmaları ilk karşdaşılan bir hâdise değildi; geçen seferlerde de aynı haller 
görülmüştü. Esasen III. Mehmed’in bu sefere kendisi gitmeye karar vermesinin 
en mühim sebebi, bütün askeri, tam kadro ile, ve zamanında, Avusturya 
cephesine yetiştirerek harbi zaferle bitirmek ümidi idi.

Bütün gayretlere rağmen, hem timarh sipahilerden ve hem de kapı- 
kullarından pek çoklarının, her türlü cezayı göze alarak, yine seferden kaldık
ları, birçoklarının yollarda eğlendikleri ve bir kısmının da harp karışıklığı 
sırasında doğrudan doğruya kaçtıkları muhakkaktır. Padişahla birlikte 
sefere gitmiş bulunan İbrahim Peçevî, III. Mehmed’in cülus bahşişi verdiği 
80 bin kişiyi aşan kapıkulundan, 50 binden fazlasımn Eğri seferine gitmiş 
bulunduklarını, vilâyet askerlerinin de, yüz bin değil ise, elli altmış bin kada
rının seferde mevcut bulunmuş olduklarını tahmin etmektedir Eğer 
Peçevî’nin verdiği bu rakamlar hakikate yakın ise, her iki sınıf askerden de 
ortalama otuzar bin kişi seferden kalmış demektir. Fakat, vilâyet askerlerinin 
yüzbin ve kapıkuUannın seksen bin kişi olarak ifadesi, şüphesiz, devletin resmî 
defterlerine dayanmaktadır. Çünkü, kapukuUarından sayıları binleri aşan bir 
zümre vardı ki, şehirlerde ve kasabalarda kasaphk, fırıncılık ve öteki esnafhkları 
ediyorlar, köylerde ortakçılık, veya çiftliklerin sahibi olarak, geniş mikyasta, 
çiftçilik ve hayvancıhk ile uğraşıyorlardı. Yaşlı başlı olan ve geniş birer işin
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1 Kaymakam Ferhat Paşa’mn vezirazam Sinan Paşa’ya 20 ramazan 1002 (1594) taribli 
mektubu: Başbakanlık Arşivi, Mühimme. 7,s. 307.
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başında bulunan bu insanların zaten hiçbir harbe iştirak ettikleri yoktu. Esasen 
bu gibileri kapukulluğu sıfatını, ulûfesi için değil, kendilerine temin ettiği huku
kî imtiyazlar için taşıyorlardı. Çünkü, “ padişah kulu”  vergiden öte idi ve 
mahkemeler kendisini muhakeme ve tevkif selâhiyetini haiz değillerdi. Eğer 
devletin elinde, hakikaten harple mükellef 80 bin ulûfeli askeri bulunsa idi, 
şarka ve garbe her ordu çıkarılışında kapukulu boşluğunu doldurmak için 
iptidadan 7 akçe ulufe ile binlerce insanı ooağa ve bölüğe yazmağa ne imkân 
ve ne de lüzum görülürdü. Çünkü, serdarlara koşulan kapukulu miktarı umumi
yetle onbine bile varmıyordu.

Tahminen yüzbin kişi kabul olunan vilâyet askerlerinden, ümeranın 
şahsî askerleri olan sekbanları çıktıktan sonra, timarlı sipahilerin ne kadar 
tuttuğunu bilmiyoruz. Yanhz, bunlardan da pek çoklan resmî defterlerde 
timarlı sipahi göriuımekle beraber, hakikatte, her biri birkaç timar birden 
elinde toplamak imkânlarını bularak, bu dirliklerinin mahsulünden sırf bir 
mültezim gibi istifade eden, fakat, iltizam bedelini, devlete değil de, nüfuzlu 
birtakım ricale rüşvet olarak veren ve bu yoldan geniş kazanç imkânları bulan 
kimselerdi. Bunlarda', kapukullarının iş tutan zümresi gibi, hiçbir sefere gitmi
yor, hükümet çok sıkıştırdığı zaman “ bedel vermek”  veya “ cebeli yollamak”  
gibi kaçamak vasıtalarla yakaların! kurtarıyorlardı. 1596 cia, harbi kaybetme 
tehlikesi geçirmiş olmanın verdiği psikolojik tesirle yapılan Eğri seferi yokla
ması, sefere gelmiyenleri veyahut harp meydanından kaçanları cezalandırmak 
adı altında yapılmış olsa dahi, hakikatte timarh sipahilerin defter üzerindeki 
nazarî mevcutları ile ordunun eli altındaki hakikî mevcutlarını birbirinin âym 
yapmak gayesini güttüğü meydandadır; yani, bu vesile Ue Devlet, rical hizAıet- 
kârlarına ve askerlikle ilgisi olmıyan ötekilerine geçen timarları bü gibilerin 
ellerinden kurtarmak istiyordu. Bunun en kuvvetli delili, kapukullarından 
sefere gelmiyenlerin ve firar edenlerin miktarları da timarlı sipahilerden az 
olmadığı halde, kapukulu kadrolarında yapılan yokiamâhm üzçrinde durul
mamış olmasıdır. Esasen her iki sınıf askerden de, yoklamada bulunmıyanların 
evvelki seferlerde görülen noksanlarından farklı olacakları tahmin olunamaz. 
Yanlız, bu defa padişahın sefere çıkmış olması “ seferliler”  kadrosunu geniş 
tutmayı icabettirdiğinden, “ firarî”  rakamının biraz yüksek olması tabiî idi. 
Ancak, hâdisenin bu sefer bu kadar büyütülmesinden Avusturya seferinin açıl
masından sorumlu olduğu rivayet olunan Sinan Paşa’nm da mühim rol oyna
dığını tahmin etmek mümkündür.

Hükümetin, binlerce dirlik erbabını azl için bu yoklamayı bir vesile 
yapmak istediği şundan da bellidir ki, yoklamayı “ seferliler defterinden”  
yaptırması lâzım gelirken, imparatorluğun umumî defterleri üzerinden yap
tırmış, bu suretle, sefere memur olmıyan ve hattâ donanmaya, Bağdat muha- 
fazasma, Eflâk seferine (ki bu sonuncular rnühim yekûn tutuyorlardı) memur
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olanlar da timar defterinden silinmişlerdir. Bu gibilerin, böyle haksız bir azli 
tanımak istememeleri üzerine, dirlikleri, iade olunmuştur ı.

Eğri yoklamasında tesbit edilen firarilerden Rumeli yakasından olan
ların “ firarı defteri”  elde mevcuttur ki, bu defterin içinin tetkiki de bize bu 
hususta kıymetH malûmat verecektir Adı geçen defterde, firar edenlerin 
isimleri, timarlarım teşkil eden köy gruplarının “ baş kariyeleri”  , timarlarmın 
akçe tutarları ve bu dirlikler kendilerinden alındıktan sonra kimlere tevcih 
olunduğu, açık bir surette gösterilmiştir. Firariler arasında altı binden aşağı 
olanlar sayıh denecek kadar azdır; buna mukabü, dirlikleri 20 bin ile 50 bin 
akçe arasında olan zaimler büyük bir ekseriyeti teşkil ediyorlar; 60 bin akçeli 
zaimlerin birkaç kişi olduğu görülmektedir.

Bu defter bize isbat etmektedir ki, firarı sayılanların çoğu yaşlı başlı ve 
mütamadiyen “ terfi”  alarak, 20 bin akçaiyı aşmış zaimlerdir. Hakikatte ise, 
bunların hemen hepsi, yanhz Eğri seferine değil, uzun zamandanberi hiçbir 
sefere iştirak etmiyorlardı; herbiri fazla mal ve mülk sahibi olmuşlardı; zeamet
lerine birer mültezim gibi tasarruf ediyorlar ve ricalin himayesinde bulunuyor
lardı. Birçokları da yine “ ricalin dairesi halkından”  idiler.

Firarilerden boşalan timar dirliklerinin yeni kimselere verilmesinde 
takip olunan yol dahi yoklamaya ait bu tahminimizi teyit etmektedir; Hükümet 
elde ettiği bu binlerce açık timarın tevcihinde, hâzinenin masraflarını azaltma 
bakımından büyük faydalar temin etmeyi düşünmüştür. Bu suretle binlerce 
yeniçeri, sipahi, ulûfeli çavuş, müteferrika ve serhat kulları (yeniçeri, fars, 
azab, gönüUü) ulûfeden timara çıkarılmışlardır. Bunların hepsinin de ulûfe- 
lerinin yüksek olduğu dikkati çekmektedir. Meselâ, ekserisi 20 üe 50 akçe ara
sında idi, ve hele 30 ile 40 akçe arasında ulufesi olanlar büyük bir yekûn tu
tuyordu. Hâzinenin yükünü hafifletmek ve bilhassa, yerlerine daha az ulufe ile, 
seferde çok işe yanyan yeni kul yazmak gayesiyle hareket edildiği anlaşılan 
bu geniş ölçüde ulûfeden tımara aktarma işlemleri evvelki kanun ve nizam
lara pek uymuyordu. Kapukullarmdan, istiyenleri tımara geçirme âdeti Kanunî 
devrindenberi yerleşmiştir. Gaye de, ulûfeleri yükselmiş olanlardan İstanbul’da 
kendilerine daha fazla terfi kadrosu bulunamıyanlara zeamet vermek suretiyle 
bu mahzurun önüne geçmek idi. Böylelerine, “ ulûfeleri hâzineye kalmak şartiy- 
le”  timar verilirken, beratlarına “ sülüsan üzere”  kaydı muhakkak konuyor ve 
bu suretle, meselâ, on beş akçe ulûfesi olan bir yeniçeri, on beş bin akçelik yerine, 
on bin akçelik timara geçiyordu 3. Bu defa ise, “ sülüsan üzere”  kaydı, yanhz, 
ulûfeleri 2 0  akçeden yukarı olanların beratlarına konmuş, fakat, hiçbirisinin 
bu kayıt dolayısiyle dirliğinin zeametten aşağı düşmesine meydan verilmemiş
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tir K Ulûfeleri 20 akçeden aşağı olanların beratlarına ise, “ kanunlarından iki 
bin ziyadesiyle”  yahut üç bin ziyadesiyle, vesair kayıtları ilave olunmuştur ki, 
bu suretle, meselâ, 6  akçe ulûfesi olan bir yeniçeri, iki veya üç bin ziyadesiyle, 
sekiz veya dokuz bin akçelik timara geçirilmiştir^. Görülüyor ki, maziye 
ve mevcut geleneğe nazaran, bu sıralarda ulûfeye karşılık timar miktarı iki 
mislinden de fazlaya çıkarılmıştır. Tabii bunun en büyük sebebi, dirliğe çı
kacak yeniçerilerin itirazlarına yer bırakmamak ve onları memnun etmekti; 
çünkü, bu sıralarda timar dirlikleri itibarlarından çok kaybetmişlerdi.

Bütün bunları anlatmakla göstermek istediğimiz cihet şudur:

1596 da alevlenen Anadolu hâdiselerinin. Eğri seferi firarileri tarafından 
çıkarıldığı yolundaki vekayiname kayıtları ve ondan sonra devam eden buna 
benzer görüşler tarihî realiteye uymamaktadır. 1596 ile 1610 yılları arasında 
geçen büyük Celâli Fetretinde, yanlız Eğri seferi firarileri olan sipahilerin 
değil, umumiyetle timar erbabının da katiyen baş rolü oynamadıklarını, müca
deleye karışan sınıflar arasında çok tâli derecede kaldıklarım ilerde göreceğiz. 
Yanhz, burada şu kadarını ilâveye lüzum vardır ki, Karayazıcı’mn etrafında 
toplanan kalabalık arasında, her sınıftan olduğu gibi, timarh sipahilerden 
olanlar da az değildi. Fakat, bunlarm Eğri yoklaması ile alâkaları yoktu. Çünkü, 
mazul olmadıkları, “ celâlî yanına varanların günahlarının affolunması”  
dolayısiyle, birçok kimselerin, dirliklerine müdahale olunmaması için, aldıkları 
emirlerden anlaşılmaktadır

Celâlî Fetretinde büyük rol oynadıklarını gördüğümüz Altı-Bölük mensubu 
celâlî ağalarına çoğu bölük defterlerinden silinmiş ve ulûfeleri kesilmiş kimse
ler i d i l e r F a k a t ,  acaba bu Eğri yoklaması ile mi, yoksa İstanbul’da 
sık sık görülen sipahi ayaklanmaları ile mi ilgilidir, tesbit olunamadı.

Hulâsa, Eğri seferi yoklamasında meydana çıkarılan “ 30 bin firarı”  nin 
azlolundukları hakkındaki kararın, hakikî sipahilerden, bu rakama nisbetle, 
çok azım açıkta bıraktığı muhakkaktır, ve hükümet de bunu böyle hesapladığı 
için, bu karara cesaret etmiştir. Çünkü, 1553 ten beri, timarh sipahi ile ilgih 
olarak, birçok hadiseler ve İran harpleri devlete sipahi azillerinden kaçınma 
tecrübesini vermişti.
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B - ŞEH İRLERLE KASABALARIN  CELALÎ FETRETİN E 
G İRİŞLER İ D E V R İ

1 —  Büyük Celâîî Gruplanmalai'i:
Karayazıcı’nm Türemesi

Celâli mücadelesinde baş rolü oynıyan ümera kapulanndaki devriye 
bölüklerinin , sarı ve kırmızı bayrak kaldıran “ Altı-Bölük halkı”  nııı veya bu 
adla dolaşanların, ve, çavuş, zaim, müteferrika vesair kimselerin bütün soygun
cu faaliyetlerinin köylerde geçtiği, hulâsa, köylerden türeyerek, bu saydığımız 
resmî hüviyetli kimselerin etrafında toplanan levendatın köylerde soygunla 
meşgul olduklarını hâdiseler tamamiyle göstermektedir. Hakikaten, suhte 
ayaklanmaları, hariç, X V I. asrm ortalarından beri mütemadiyen gelişmekte 
olan devriye bölüklerinin ve bunların içinden celâli olanların kasaba ve şehir
leri bastıkları, veya buralarda oturan halka da, köylerde olduğu gibi, ağır 
salmalar saldıkları hemen hemen görülmüş değildi. Bunun sebebi, en çok 
birkaç yüz kişiyi geçmeyen sekban bölüklerinin böyle kalabalık yerlere 
sokulmalarının imkânsızlığı idi. Bundan başka, sekban bölükleri, ister celâli 
olsun, ister devriye bölüğü olsun, faaliyetlerinde henüz meşru bir kisveye 
bürünmekten kurLulamaınışIai'dı. Soygunlarım dâima bir sebebe istinat 
ettirmekte idiler. Sarı vc kınmzı bayrak kaldıranlar sefer hazırlığı yaptıklarım 
iddia ediyorlardı. Beylerin kapu ağaları, beye ait hassın resimierini, bilhassa 
“ cürüm ve cinayet”  ini ahr gihi hareket ediyorlardı. “ Selamhk”  , “ sekban 
akçesi” , “ devriye”  gibi kanunnamede olmıyan “ bid ’at” lar, artık “ âdet”  olarak 
kabul edilmekte idi. Muhafız tayin olunan beyler, çavuşlar, hatta yiğit başılar, 
merkezden “ eşkiya serdarlığı”  verilen kapucular, bölük ağalan, mademki 
eşkiyayı teftiş ve takip ediyorlardı, ele geçen mücrimlerden, yahut akrabaların
dan, “ cürüm ve cinayet resmi”  , daha doğrusu, saneakbeyleri tarafından, 
aym vazifeler yapıldığı esnada, ahnması âdet hükmüne girmiş bulunan 
bütün salmaları ve vergileri almaları tabiî idi.

Halbuki, 1590 dan itibaren, bu halin devam edip gitmesi güçleşiyordu. 
Çünkü, kanunsuz salmalara ve sekbanların yolsuzluklarına karşı durmadan 
şikâyetlerde bulunan, fakat, bunlardan bir türlü kurtarılamıyan köylüler, bu 
tarihte, III. Murad’ın adalet fermanını ellerine alır almaz, sıfatları ne olursa 
olsun, kalabahk mayyetle köye gelenlere silâhla karşı koymaya başlamışlardı.

Yukarıda bahsettiğimiz üzere, “ İl erleri”  denen mahallî köy korunma 
birliklerinin “ ehl-i örf”  üzermde nasıl bir etki yaptıklarım anlamak için 
ümera ve onların kapu ağalariyle voyvodaların bu mesele üzerinde kopardık
ları şikâyetleri gözönünde tutmahdır. Bunlar, köylülerin ümeraya ve mîrîye ait 
“ tesimler” in toplanmasına mani olduklarını,her tarafın ehl-i fesad ile dolduğunu, 
reayanın eşkiyayı ele vermediklerini iddia ediyorlardı. Bir taraftan da, köylü
lerin mukavemetlerini kırmaya çalışmakta idiler. Hükümet, devriye bölük



lerine ve itaatsiz “ ehl-i örf” e karşı, reayanın kendi kendisini koruması yolunda 
girişilen bu birinci tecrübeden memnun olmuş bulunmalı ki, 1595 te Eğri seferinin 
hazırlıkları sırasında, köyleri “ levendat”  tan korumak için, halkın geniş ölçüde 
silâhlanmalarına müsaade etti. 1598 de, yeni bir umumi fermanla bütün köj'- 
leri “ ehl-i örf”  e âdeta kapattı. Köylerin ekonomik ve sosyal düzenini tehdit 
eden levend dalgalarına karşı, hakikaten tesirli bir silâh olarak görülen bu 
mahallî korunma birliklerinin kurulmalarmda ve iş görmelerinde, kadılar, 
müderrisler, âyan ve eşraf mühim rol oynamakta idiler.

Bu şekilde, reayayı teşkilâtlandırmak ve âsayişin silâhlı bekçisi haline 
getirmek, sekban bölüklerinin faaliyetim uzun zaman durdurabilir miydi? 
Hâdiselerdeki gelişmeler bunun mümkün olmadığını göstermiştir. Çünkü, uzun 
zamandan beri köylerini terkederek ümeranın veya diğer resmî şâhısların 
“ kapuları halkı”  arasına dahil olan levendler, artık, bu türlü geçim yolu 
tutmuş bir İçtimaî sımf hâlinde idiler. Hattâ, Konya’da üst üstüne çıkan 
isyanlarda, azlolunan ümeramn kapularmdan açıkta kalan sekbanların mühim 
bir rol oynadıkları bunu göstermektedir. Meselâ, bir kapu ağası, yahut bir 
çavuş, veya sarı ve kırmızı bayrak çeken bir sipahi oğlanı, yetmiş seksen sekban 
ile harekete geçtiği zaman, halkın, “ bunların hakkından gelinmezse azîm bir 
fesad kopması mukarrerdir”  diye, İstanbul’a yolladıkları bütün arzlarda aynı 
sözü tekrarlamış olmaları, bu sıralarda ümeranın kapularında,ve şurada burada, 
pek çok levend kalabalığının mevcut olduğunu tamamiyle ispat etmektedir.

Şu halde, son fermanla, sekban kitlelerinin başlarında olan kapu ağalan, si- 
pah oğlanları, vesair ebl-i örf, köylerde dolaşmaktan vazgeçmeye mahkûm edil
dikleri anda, yarım asırdan beri teessüs etmiş bulunan bir gayri resmî rejim ile 
onun mensupları yıkılmıya zorlanıyor, demekti, işte, bu zümrenin mensup
larından birisi olan Karayazıeı ve onun emrinde toplanan büyük celâlî grupu, 
böyle bir tarihî zaruret içinde meydana çıkmışlardı.

Şimdi, bu grupun nasıl toplandığını, mevcut bilgUere dayanarak, aydın
latmaya çahşacağız:

Evvelâ, büyük celâlî grupunun başbuğu olan Karayazıcı’nın şahsiyeti 
üzerinde duralım:

Hüseyin Hüsameddin, asd adı Abdülhalim olan Karayazıcı’mn şahsî 
hüviyetini “ Urfa dahilinde Kılıçlı Aşiretinin efradından Ali’nin oğlu”  olarak 
tesbit etmiştir *. Eserini, X V II . asrın ortalarında yazan Ermeni tarihçisi 
Arekel ise, Karayazıcı’nın Çorumlu bir Türk’ün oğlu olduğunu, Urfa’da işit
tiğini söylüyor Fakat, Celâlî Fetretinin mahiyeti ve âsî şeflerin oynadıkları 
rollerin siyasî ehemmiyeti bakımından, bizim için mühim olan, Karayazıcı- 
nın şuralı veya buralı olduğunu değil, onun resmî şahsiyetini bilmektir. Osmanlı

ŞEHtI\LERLE K A SA B A L A R IN  CELÂLÎ FE TR E Tİ 1 9 1

1 Hüseyin Hüsamettin, Amasya tarihi, c. 3, s, 348.
2 Brosset, Collection d^Historiens Armeniens Arekel de Tavriz, p. 539.



vekayinameleri de bu sonuncu nokta üzerinde durmuş oldukları halde, Abdül- 
halim’in resmî hüviyetinin doğrusu, tamamiyle malûm olamamıştır. “ Vekayi- 
name”  müellifi Abdülkadir’e göre, eski Habeş Beylerbeyisi Hüseyin Paşa, Kara- 
man’da isyan ettiği zaman, Karayazıcı Tarsus Livasında sekban bölükbaşı 
idi 1. Kâtip Çelebi de, Abdülhalim’in, beylerbeyleri yanında kâh sekbanbaşJık, 
kâh subaşdık edip durduğunu yazmaktadır 2 . Solakzade ise, adı geçen şahsın 
Şam kullarından olduğunu söylüyor Bursa kadısına, Hüdavendigâr ve 
Karahisarısahip (Afyon) beylerine yazılan bir hükümde, Karayazıcı’dan 
bahsolunurken, “ Yazıcı Bölükbaşı”  tâbiri kullanılmaktadır'*. Başbakanlık Arşi
vinde, 1011 - 1013 yıllarına ait 75 numaralı mühimmede tesadüf ettiğimiz bir 
hükümde, Malatya Kadısının bir arzı hülâsa edilerek, “ mukaddema Malatya’ya 
celâli ve eşkiya müstevli olup envai zulüm ve teaddi eyledikleri arzolunmağ- 
la def’ ve izaleleri içün yerli ve yurdlu ata ve dona kadir yarar ve bahadır 
yiğitlerden yüz eUi nefer gönüllü ve içlerinden birer ihtiyarların ağa ve kethüda 
ve kâtip ve çavuş tayin olunmak üzere ellerine emr-i şerif verilmeğin serhadlû 
taifesinden Karayazıcı dimelde maruf bir şakî kimesne ağa tayin olunup 
varid olan evamir-i şerifeye amel itmeyüp şekavet ve ifsat üzre olan etrak ve 
ekrad eşkiyasından havâsına tâbi kimesneleri tama’ -ı hâmı içün gönüllü 
yazmakla şer-i şerife müracaat itmeyiib etraf ve eknafda olan bigünah müs- 
lümanlaun cemiyet ile üzerlerine varup nicelerini katledüp em-̂  al ve erzak
larını garet idüb davarlarını sürüb bu makule fesadına nihayet olmayup 
günden güne fesad ve şenaatleri izdiyad bulmuştur”  deniyor. Bu hükmün 
bulunduğu defterin tarihine bakılırsa, burada adı geçen Karayazıcı’nın meşhur 
celâli . Karayazıcı olduğu şüphelidir. Fakat, defterlerin içinde her hükmün 
tarihi bulunmadığı ve bazen, herhangi bir senenin “ mühimme”  sinde birkaç 
sene evvel veya sonraya ait hükümlere de çok raslandığı düşünülürse, bu 
hükmün de 1006 sıralarında yazıldığı, ve herhangi bir şekilde, bu 1011 - 1013 
tarihlerini taşıyan deftere düştüğü hatıra gelebilir. Eğer, bu hükümde adı geçen 
asıl Karayazıcı ise, bu şahıs hakkında oldukça aydınlatıcı bilgi elde edilmiş 
olunuyor. Bundan başka, hâdiseleri yakından görmüş olan İbrahim Peçevî, 
Karayazıcı’nın Sivas sancaklarından birinde (belki de Malatya’da) bir mirlivaya 
kaymakamlık yapmakta iken, sancak başka bir beye verildiğinde, yeni gelen 
mütesellime sancağı teslim etmek istemiyerek isyan, ettiğini yazıyor 5 ki, 
bu bilgi Solakzade’nin bu husustaki kaydı ile birleşirse. Yazıcı hakkında bu 
adı geçen hükümdekine benzer bir bilgi meydana gelmiş olur.
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Gerek vekayinamelerin verdikleri bilgilere ve gerek o zaman Anadolu’da 
cereyan eden hâdiselere uygun düşmesi bakımından, Karayazıcı’nın tarihî 
şahsiyeti hakkında, ancak tahmini olarak, şunu söyliyebiliriz: celâli şefleri 
içinde en çok tanınmış olan bu kimse, öyle anlaşıhyor ki, önce, bir beyin “ ka- 
pusunda”  sekban, yahut bölükbaşı olarak bulunuyordu Sonra, o zaman 
Anadolu’da moda olduğu üzere, bölüğe geçerek, Altı-Bölük halkından oldu ve 
Şam, yahut başka bir hudut kalesine muhafız olarak gitti. Celâli Fetreti baş
layınca, Malatya taraflarına geldi. Celâlilere karşı her tarafta teşkil olunan 
gönüllü bölüklerinden birisinin başına ağa oldu. Kapıkulluğu sıfatı dolayısiyle, 
ihtimal bu arada bir beyin kaymakamlığını kabul ederek, bey sefere gittiğinde, 
sancağının idaresini eline aldı ve pek çok maiyyet memurları gibi o da, dev
riye bölüğü ile beraber, herhangi bir hâdiseyi bahane ederek celâli oldu.

Şimdi, halli güç olan mülıim nokta, uzun zamandan beri açıktan veya 
muhtelif kisveler altında, celâli tarzında hareket eden pek çok levend grupla
rının, Anadolu’nun dört bir köşesinden Karayazıcı’nın emri altına koşup gitme
lerinin nasıl mümkün oduğunu bilmektir. Yukarıda söylediğimiz gibi, beylerin, 
sipah oğlanlarının veya beylerin hizmetinde olan kapu ağalarının emrinde 
faaliyette bulunan pek çok sekbandan başka, reaya arasında da herhangi bir 
ayaklanmaya kolayca katılabilecek pek çok işsiz güçsüz levend vardı. Şüphesiz 
1598 Haziranda neşredilen ferman, “ ehl-i örfü”  ve onların sekban bölüklerini, 
köylü reayanın taraf taraf süâhlanmaları karşısında, kat’i bir vaziyet almaya 
zorlamıştı. Bu durumda, 1596 da Rum Vilâyetinde meydana geldiği gibi, kapu 
ağalarının ve sekbanlarının,köylere hücum ederek,reayanın müdafaa teşkilâtını 
dağıtmaya teşebbüs edecekleri tabii idi. Fakat, bunu yapacak sekban grupları 
neden, meselâ Neslioğlu gibi, eski ve şöhret sahibi celâli şefleri, yahut, zorba 
birçok kapu ağaları etrafında meydana gelmedi de, Sivas veya Malatya gibi 
nisbetcn uzak bir sahada bulunan bir tek kapu ağasının, yani Karayazıcı’mn 
etrafında ortaya çıktı ? Buna bugünkü tarih bilgimiz ile doğru bir cevap ver
meye hemen hemen imkân yoktur. Şimdilik bazı tahminler ileri sürmekle 
yetineceğiz.

Bir defa, bu mesele levendlerle ilgili değildir. Çünkü, bu sınıf, kendilerine 
bol ulûfe ödiyebilen her kim olursa olsun, onun etrafında toplanabUiyorlardı. 
Garbi Anadolu’ da, eskiden beri celâli tarzındaki faaliyetlerinden bahsettiğimiz 
Neshoğlu Mehmet Çavuş, etrafında üç dört bin kişi toplıyabilmekte idi, ve o, bu 
sayede, Haniid taraflarında, hâkim vaziyette bulunuyordu. Öyle olduğu halde, 
tâ İzmir taraflarından itibaren, hemen bütün Anadolu’dan insanların grup 
grup neden uzak bir semte (Urfa’ya) gitmeye mecbur olduklarını düşünürken, 
bunda en mühim sebebin, levendlerin vaziyetiyle değil, Karayazıcı’ya ilti-
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hak eden ve celâli olmaya mecbur olan kapu ağalarmın, Altı-Bölüğe mensup 
sipahilerin vaziyetleriyle ilgili olduğunu tahmin ediyoruz

Öyle görülüyor ki, Karayazıcı’nın etrafmda toplanan celâli şeflerinin 
ekserisi (ve belki de hepsi), Altı-Bölükten yetişme sipah zorbaları idiler. Meselâ, 
Arabacı Süleyman, Arnavut Hüseyin, Deli Zülfikar, TekeU Mehmet, Kizir 
Mustafa, Dündar, Tepesi Tüylü, Yıldızh İbrahim, Kâfir Murad gibi meşhur
larının Altı-Bölük’ten yetişme olduklarını biliyoruz O halde, Yazıcı’mn 
isyan tarihine kadar,kimi kapu ağalığında vakit geçiren ve kimi sarı ve kırmızı 
bayrakla “ sipah oğlanı”  bölüğü halinde dolaşan bir sürü “ defterden çahnmış”  
sipah zorbalarının, Urfa’ya gidip, Yazıcı’ya iltihak etmeleri için muhtehf ihti
maller hatıra gelebilir. Ya, Yazıeı’nın kendisi de bütün sipah zorbalarınca 
tanınmış olan bir sipahi idi; yahut, kaymakamlığı sırasında, Karaman’da 
çıkan suhte ve levend isyanına memur olarak, orada kendisini tanıttı, ve o 
suretle, bütün kapu ağalarımn ve “ Altı-Bölük halkı” nın kendi emrinde top 
lanmalarını temin edecek bir şöhret kazandı; veya son ihtimal olarak, 1598 
fermamnın çıkması ile çok sıkışan sekban şefleri sığınacak yer aradılar, ve şar
ka giderek, daha serbest bir muhitte olan Karayazıcı’ya iltihak ettUer.

Şimdi, Yazıcı’nm büyük gruplanmayı ne zaman temin ettiğini ve Celâli 
bayrağını^ nasıl kaldırdığını lesbit etmek icabeder.

Selânikî’nin ifadesine göre, beylerbeyliğinden mazûl Hüseyin Paşa  ̂
“ rüşvetler vererek mehayif teftişi vilâyet muhafazası ve sefere asker sürmeğe”  
kendisini memur ettirdi. Karaman’ a vardığında, etrafına binlerce sekban 
tophyarak, halktan “ salgun”  yoliyle paralar istemeye başladı.

Karayazıcı’dan bahsederken de, “ Karayazıcı namına serdar-ı suhte 
memleket içinde sekban ve tüfenk-endaz ve cemiyet ile gezüp her tarafta 
müslümanlara gadr ve hayf üzre olan eşkiya ve zaleme’nin hakkından gelmeğe”  
Mehmet Paşa’nın serdar olduğunu söylüyor

Eğer , buradaki “ serdar-ı suhte”  sözü gelişi güzel söylenmiş değilse, 
bundan, Karayazıcı’nm da, Hüseyin Paşa gibi, Karaman taraflarında, tam
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bu sıralarda, büyük bir isyan çıkardıklarını yukarıda söylediğimiz suhteleri 
dağıtmaya memur olduğu mânası çıkar.

Hulâsa, bizim tahminimize göre, Karayazıcı da, Hüseyin Paşa gibi. Kara, 
man’da 1598 (1006) da çıkan suhte isyanını bastırmaya memur idi. Gerek 
Hüseyin Paşa’nın ve gerek Karayazieı’nın başlarına toplanan büyük sekban 
kitleleri, eskiden beri olduğu gibi, soygunla halkı bizar etmiye başladılar. Bu 
hareketleri pek çok şikâyetlere sebcb olmakla beraber. Merkez, ümeranın 
buna benzer yolsuzluklarına alıştığı için, pek aldırış etmiyordu. Bu arada, 
yani, yine 1598 Haziranında, reayanın eline, yiğitbaşılar tayini, “ İl erleri”  
teşkili ve, reayayı kanunsuz yere soyan zalimler kim olursa olsun, kanlarının 
“ heder”  olması hakkında adı geçen ferman verilince, her tarafta sıkışık 
vaziyete düşen Altı-Bölük zorbaları, ümeranın kapu ağalarından pek çokları 
ve herhangi bir resmî hüviyet altında sekbanlarla gezmeyi âdet edinenler 
Karayazıcı’mn etrafında toplanmaya başladılar.

Karayazıcı’nın ve Hüseyin Paşa’nın eelâlî olmaları üzerine, Anadolu’da 
korkunç bir manzara hasıl olduğunu vekayinameler kaydediyorlar. Selânikî, 
Hüseyin Paşa’dan bahsederken “ reayayı memlekete tekâlif-i şakka etmekle 
kuzzat-ı zaman ile zindegâni edemeyüp nice muhal ile siyaset ederek namı 
celâli oldu. Etraf kadılarından ne kadar şikâyetler geldi. Müftüden ve sadra
zamdan katle fetva istemeye varup kuzzat ile eşirra-yi halk müttefik olup 
veziriâzama çok küstahane kelâm söylediler” . “ 22 muharrem 1008 (1599 ağus
tosunda) de şikâyetçiler o kadar arttı ki, Divanda takazalarından durulmaz 
oldu”  diyor ı.

Karayazıcı’nın etrafına, Abdülkadir Efendi’nin tâbiri ile, “ Yemen 
ve Hind’den firar eden”  pek çok insan toplanıp da, Maraş taraflarına geçtikleri 
zaman, bu müellif bunların yekûnunun 2 0  bin sekban olduğunu ve mîrimiran 
mütesehmleriyle, Harput, Malatya, Maraş, Kars mirhvalannın, birbirleriyle 
birleşerek celâlîlere hücum ettiklerini ve mağlup olmaları üzerine, Yazıcı’nm 
büyük bir şöhret kazandığını ve bunun üzerine İstanbul’a arzlar yollandığmı 
söylüyor

Hulâsa olarak söylersek, Karayazıcı, büyük bir ihtimal ile, 1598 yazında 
ortaya çıkmış, 1599 yazına kadar etrafına Anadolu ’nun her tarafından pek 
çok insan gelip toplanmıştır. Fakat, bütün bunları, bu kadar kısa bir zamanda 
hazırhyan hâdiseler tamamiyle karanlık içindedir.

Burada kaydı lâzımgelen başka mühim bir nokta, “ Celâli fetreti”  içinde. 
Eski Habeş Beylerbeyisi Hüseyin Paşa’nın isyanı hakkında mevcut bilgilerin 
pek mâkul olmadığıdır. Evvelâ; ayaklanan Karayazıcı mıdır, yoksa sözü ge-
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çen beylerbeyi midir? Bu katiyetle bilinemiyor. Fakat, şunu biliyoruz ki, 
Hüseyin Paşa’mn etrafına, Karayazıcı’da gördüğümüz gibi, sekban bö 
lükleri öyle şefleri ile beraber toplanmış değillerdi. O, kalabalığı daba 
ziyade, dairesine “ sekban yazmak”  şeklinde toplamıştı. Böyle olmasına 
rağmen, Hüseyin Paşa hâdisesinin - belki de beylerbeyi olduğu için -îstanburda 
fazla telâş uyandırdığını görüyoruz. Halbuki, Hüseyin Paşa, mevkii ölçüsünde 
rol oynamak imkânlarını elde edemedi ve sıkıştığı anda, gidip bir kapu ağası 
olan Yazıcı’ya iltihak etti. Celâlîler, kendilerine yabancı geldiği anlaşılan 
“ Celâlî Fetreti” nin bu yegâne paşasını, Urfa Kalesinde muhasara olundukları 
vakit, Hükümet’e teslim etmekten çekinmediler.

2 —  Celâliler Üzerine İlk Sefer

Karayazıcı ve Hüseyin Paşa’mn ortaya çıkmalarına kadar olan celâlî 
hâdiseleri, nihayet üçer beşer yüz kişilik sekban gruplarımn köylerdeki faaliyet
lerinden ibaret olduğunu, yukarıda kaydedilen vakalardan anlamak mümkün
dür. Sekban bölükleri küçük, fakat, çok sayıda olarak, bütün sancaklara 
yayılmış vaziyette idiler. Reaya, kendi sancak beylerinin ağalarından veya 
yörelerinde türeyen sarı ve kırmızı bayraklı sipab oğlanlarının atb grup
larından şikâyette bulunuyordu. Buna mukabil, “ ehl-i örf”  ün de halktan şi
kâyet etmiş' olduklarını düşünülünce, Karayazıcı’dan evvel, celâlî mücadele
sini reaya ile hükümet adamları arasında karşıt şikâyetlere vesile olan, bir 
alacak verecek davası olarak ele alabiliriz. Fakat, 1598 den itibaren vaziyet 
değişiyordu. Karayazıcı’nın etrafında toplanan büyük kalabalığa mensup ağa
lar, artık hareketlerini ağası oldukları bir beyin “ cürüm ve cinayet resmi”  ni 
tahsil etmek veya sancakta asayişi korumak gibi bahanelerle örtemezlerdi. 
Çünkü, hiçbir sancakbeyinin sancağında ağa değillerdi;yani, açıktan açığa celâ
lî olmuşlardı. Şu halde, büyük kalabalık celâlîleri, evvelki celâlî bölüklerine 
nazaran, daha cesaretli olarak harekete başladılar. Çok oldukları için, fakir köy
lerden bütün sekbanları doyuracak ulûfeyi tophyabilmeleri mümkün değildi. 
Onun için,kasabalara ve şehirlere tecavüzden başka çare yoktu. Hüseyin Paşa’ - 
nm kethüdası olan Horoz, Niğde taraflarında, kaleleri bile sarmaya ve kasaba
lar halkına toplu paralar ödetmeye başlamıştı ı. Şarkta Karayazıcı mütemadi- 

. yen şehirler halkından salmalar istiyordu Bundan en çok zarar görenler, 
servetleri herkesten fazla olan kadılar, müderrisler, âyan ve eşraf idi. Bu 
sebeple celâlîlerden şikâyet, her zamandan fazla duyuluyordu. Selânikî’nin de 
dediği gibi, bunlardan pek çokları, kaçıp, İstanbul’a doldular ve gürültülerin
den Divan’da durulmaz oldu. Şikâyetçiler, hükümet erkânını celâlîlere yardım 
etmekle itham ediyorlardı. Çünkü, bu kadar müthiş hâdiseler cerayan eder
ken, Hükümet hiçbir endişe duymamakta, bütün gayretini Şarkta ve bilhassa
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Garpteki seferlere vermiş bulunmakta idi. Meselâ, bütün meşhur celâlîlerin 
güneydoğu Anadolu sahalarmda toplanmış olmalarına ve oralarda Hükümet 
idaresi diye bir şey kalmamış bulunmasına rağmen, o havalinin askerleri bile 
ısrarla Avusturya seferine davet olunuyordu. Buna karşı, Maraş dirlik erbabj 
yolladıkları bir arzda, “ Bu kadar eşkiya vilâyetimize müstevli olmuş iken 
ebl-ü iyalimizi levandat elinde bırakup sefere gitmeğe veçhen min’el-vücûh 
iktidarımız yoktur ve gidemezüz timar ve dirliğimizden dahi ferağat ettik”  
diye acı bir cevap verdikleri halde, buna karşı, hükümet, “ il-el ’ an sefer-i 
hümâyûnuma gitmedüğünüz eeilden eşedd-i siyasete müstehak olmuşsuzdur 
imdi sefer-i nusret rehberime gitmeniz cümleden ehem idi”  diye yazıyordu

Celâli fırtınasından kaçarak İstanbul’a iltica edenlerin miktarı gittikçe 
artnıakta idi. Nihayet, bunlara, İstanbul’da oturup da Anadolu’ da vakıftan 
veya sair yollarla geçim sağlamakta olan halk da iltihak ettiler. Kadılarla birle
şen kalababk bir halk kitlesi, 1599 Temmuzunda, hükümete müracaatla Sinan 
Paşazâde Vezir Mehmet Paşa’yı ‘ ‘ celâlîler üzerine serdar”  ettirdiler “ dediler.

Mevzuumuz bakımından bu celâli seferinin tertip şeklini bilmeye lüzum 
vardır. Mehmet Paşa’nın ordusu şöyle teşkil edilmiştir:

“ Ta serhad-i mansureye varınca vilâyet içinde zahir olan celâli ve ehl-i 
fesadın vücutlarını dünyadan kaldırup”  Diyarbakır'da kışlığa çekilmek için 
kendisine ferman verilen Vezir Mehmet Paşa, 1599 Ağustosunun 14 ünde, 
“ Celâli serdarı”  olarak, Üsküdar’ da çadır kurdu. Aynı yılın daha ilkbaharında, 
bütün Anadolu askeri, Belgrat’ ta kışlamış bulunan Serdar Veziriazam İbrahim 
Paşa’ya iltihak etmek üzere, hareket etmiş bulunuyordu. Mühim mikdarda 
kapıkulları da seferde idi. Bu vaziyette, Devlet, Sinan Paşazade Vezir Mehmet 
Paşa’ya kuvvetli bir ordu veremiyordu. Kapıkulu olarak, çavuş ve kapucu- 
lardan yüz ve eski acemi oğlanlarından “ kapuya çıkarılan”  bin kişi tedarik 
olunabilmişti. Selânikî’nin ifadesine göre, İstanbul sokaklarında nidalar 
ettirildi. Dirlik isteyen gidip paşa kapusuna dirlik yazılsın on beşe yirmiye ve 
otuza denildi”  Halbuki, bu sıralarda devlet bile Yeniçeri Ocağına veya 
bölüğe iptidadan kaydettiği kimselere, ancak, 7 ile 13 akçe arasında ulufe vere
biliyordu. Mehmet Paşa’nm kapusu, için, İstanbul’dan yazdırdığı sekbanlara 
15 ile 30 akçe arasında ulûfe vermeyi göze alması, celâli seferinde muvaffak 
olmak için ne kadar sağlam hareket ettiğine delâlet eder. Ayrıca, herkes 
kapusu için Anadolu’dan sekban yazdırırken, Mehmet Paşa İstanbul’dan 
yazmayı münasip görmüştü. Bunda güttüğü maksadın kendisine sadık ve 
celâli sekbanlarına tamamen yabancı bir asker tedarik etmek olduğunu tahmin 
ediyoruz. Bunlardan ayrı olarak, Anadolu kadılıklarına da fermanlar yollandı; 
“ II erlerinden ok atmağa ve tüfenk kullanmağa kaadir dirhkten sefâlu yiğitlerin
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atlusu ve piyadesi ayrı ayrı defter olunup üzerlerine bir yiğit namdar baş ve 
buğ”  tayin olunduktan sonra, serdara gönderilmeleri e m r e d i l d i V i l â y e t 
lerini celâli istilâ etmiş olan ve bu yüzden sefere gitmeyi reddetmiş bulunan 
Maraş dirlik erbabı ve alay beyleri de Mehmet Paşa’ya iltihak emrini aldılar ^

Böylece hazırlanan ordu, 31 temmuz 1599 da, Üsküdar’dan hareket et
ti. Aynı zamanda, Şam, Halep beylerbeylerinden ve “ ekrad ve â’rab-ı bâ- 
diyeden”  asker tedariki için bunlara fermanlar yollandı ^

Vezir Mehmet Paşa Konya’ya yaklaştığında, bu vilâyette faaliyette 
bulunan Celâli Hüseyin Paşa, süratle Şark’a doğru uzaklaştı, ve Yazıcı’ya 
katılmak üzere, Maraş Vilâyetine geçti. Bu sırada, bu vilâyette, “ üçyüz 
nefer piyade ve atlu ile Maymun Davudoğulları ve dört yüze karib atlu ve 
sekban ile Köse Sefer"* ve ikiyüz atlu ile Osman Paşa MüteselUmi Ömer”  
bulunmakta idiler 5 . Mehmet Paşa’nın Maraş taraflarına varması üzerine, 
Karayazıcı ile Hüseyin Paşa Urfa Kalesini muhasara ederek, dış surları aştılar. 
İç kalede bulunan dizdar mukavemet ediyordu. Orduy-u Hümâyûnda, Urfa’ya 
yanaşarak, dış kaleyi sardı. İç kale, uzun müddet mukavemet edemiyerek,Yazı- 
eı’ya teslim oldu. Halep Beylerbeyisi Hacı İbrahim Paşa, Şam Beylerbeyisi 
Hüsrev Paşa, askerleri ve “ ekrad ve â’rab-ı badiye ile ve cemiyet-i azîm”  ile 
Urfa Kalesini dışarıdan çenbeı içine alan Mehmet Paşa, İstanbul’a yolladığı 
mektupta, âsileri Urfa Kalesinde çevirdiğini ve kurtulmalarına imkân bulun
madığını söylüyordu Kara yazıcı, 1599 yazından 1600 yazına kadar, Urfa’ya 
hâkim kaldı. Mehmet Paşa ise, kışlağa çekildi. Bu arada, Halep’te bazı hâdi
selerin cereyan ettiğini görüyoruz. Vergi tahsiline yadıma gelen Şam yeniçe
rileriyle, halk arasında bazı çarpışmalar olmuş, Şam Beylerbeyisi Hacı 
İbrahim Paşa 17 yeniçeriyi astırmak suretiyle meseleyi kapatmıştı ı.

1600 baharında Urfa yeniden zorlandı. Fakat, bu sene muvaffakiyet 
ümidi fazla değildi. 23 Mayıs 1600 de Mehmet Paşa’nın adamları, İstanbul’a 
gelerek, “ isyan üzere olan leşker-i bâgıye ahvalin bildirdiler” ; celâlîlerin kale 
içinden attıkları topların askerin kaleyi muhasarasına mani olduğunu, onun 
için, mukabeleden sakınarak, çekilmek zorunda kalındığını söylüyorlardı.İstan-
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bul’da birçok şayialar çıkmıştı: Karayazıcı “ şahan-ı pişin neslindenim”  iddia
sında bulunmakta ve “ Halim Şah nutk-ı tâbân”  tuğrasiyle etrafa ahkâm 
yollamakta imiş; tuğrakeşi de evvelce Divan-ı Hümâyûnda hiyaneti görülerek, 
eli kesUecek yerde, taş gemisine konmuş olan Sîret Çavuş imiş. “ Erkân’ı devlet 
tertibinde yeniçeri ve solak ve acemi oğlanı ve bölükler ve çavuşlar ve çaşnigir 
ve müteferrika yazmak derdine düşüp yanma mugalike (?) den vâfir kuzzat 
cem olmuşlardır deyu türrehat ve hezayan naki”  olunuyordu “ Ekrad ve 
â’rab-ı badiye”  askeriyle yeniden kaleyi muhasara eden Sinan Paşazade 
Mehmet, Kara Paşa, Yazıcı ile müzakereye girişti. Yukarıda adı geçen Hüseyin 
Paşa’nm hükümete teslimi şartiyle Celâli şefine Antep Beyliği verildi. Bundan 
sonra, yeniden Mehmet Paşa’nın hücumuna uğrayan Karayazıcı, gûya Dürzi- 
ler’ e sığınmak isterken mağlup oldu. Hattâ, Mehmet Paşa da yaralanmıştı  ̂
Ordu Diyarbakır’a kışlığa gitti. Karayazıcı’nm bu sırada tekrar Amasya 
Sancağı Beyliğine tayin olunduğu görülüyor. Fakat, Mehmet Paşa bu meşhut 
Celâli şefini mutlaka temizlemek istiyordu. Onun için, bahara harekete hazır- 
lanmakta idi. Rum (Sivas) Beylerbeyisi Mahmut Paşa, sefere gitmek üzere,
1601 baharında İstanbul’a vardığında, Mehmet Paşa’nm askerleri tarafından 
reayanın daha çok zulüm gördüğünü, Karayazıcı’nın iyi bir kimse olduğunu 
söylemesi üzerine, hükümet. Celâli şefine bu defa da Çorum beyliğini verdi. 
Bu şahsın iyiliğine şahadet eden Mahmut Paşa, seferden alıkonularak, Kara- 
yazıcı ile birlikte, İçel’de şiddetle devam eden “ suhte”  isyanını bastırmıya 
memur oldu ^ Bununla beraber,Karayazıcı’nın sekbanları reayaya rahat vermi
yorlardı. Kendisinin de bu “ eşkiyayı”  başından dağıtmağa hiç niyeti yoktu. 
Halen, celâlîler üzerine serdar olan Mehmet Paşa da, yine Karayazıcı üzerine 
yürümeye hazırlanıyordu. Fakat, halk aynı sûretle Mehmet Paşa’nın sekban
larından da şikâyetler yağdırmakta idi Diğer taraftan, o zaman Çorum Ka
dısı bulunan “ Çelebi Kadı” , amcası Şeyhülislâm Sunullah Efendi’ye yolladığı 
mektuplarda Mehmet Paşa’nm celâlîlerden çok daha zalim olduğunu, Kara- 
yazıcı’nın ise kimseye bir fenalık yapmadığını yazıp durmakta idi. Bazı 
vekayinamelerin iddialarına göre, bu kadı, amcası namına Yazıcı’dan 30 bin 
altun rüşvet almıştı K Sebebi her ne olursa olsun, Yazıcı’ya hak verilerek, Sinan 
Paşazade azlolundu ve İstanbul’a geri çağırıldı

Karayazıcı, Çorum’da, yine Celâli olduğu zaman yaptığı gibi, halktan 
kanunlu, kanunsuz salmalar toplamaya devam etti. Sekbanları da grup grup 
köylerde soygunculukla ve “ misafir”  olarak günlerce oturmakla meşgul idiler.
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Tabiî yine müthiş şikâyetler yükseliyordu. Bunun üzerine, bu sefer de Bağdat 
Valisi Sokulluzade Haşan Paşa,“ Celâli serdarı” , olarak Karayazıcı meselesini 
halletmeye memur oldu ve kuvvetlerini Musul’da toplamaya başladı. Haşan 
Paşa’nın da esas yardımcıları güney bölgesinin Kürt ve Arap askerleri idi. Mese
lâ, îm adiye Hâkimi Seyid Han,Cizre Hâkimi Mir Şeref, ocaklık üzere Kilis Hâ
kimi bulunan Halep Beylerbeyisi Canpolatoğlu Hüseyin Bey, Eburişoğlu,“ Saçlı 
ekradı” ,Trablusşam Beyi,hep aşiret askerleri getireceklerdi.Diyarbakır, Rakka, 
Şam beylerbeyleri, vilâyetleri askerleriyle beraber sefere memur idiler İstan
bul’dan da eski Halep Valisi Hacı İbrahim Paşa yollandı. Bu paşa evvelâ Hasaii 
Paşa’ya iltihak edecek yerde, Kayseri’de Karayazıcı ile karşılaşmayı göze 
aldığından ötürü mağlup oldu ve sekbanları dağıldılar. Orta Anadolu’da du
ramadığı anlaşılan Karayazıcı, bu galibiyetten sonra Göksün taraflarına geçti. 
Burada cenubun aşiret askerleriyle karşısına çıkan Sokulluzade Vezir Haşan 
Paşa’ya yenildi. Bir rivayete göre, celâlîler 20 bin sekban telefat verdiler^. 
Karayazıcı, yanında kalan celâlilerle beraber, Sivas tarafına, ve oradan da, 
Canik (Samsun) dağlarına kaçtı. Haşan Paşa, kendisini takip etmekle bera
ber, kışın gelmesinden dolayı askerlerine izin verdi; kendisi de Tokat’a kış
lağa çekildi.

Celâlîlerin başbuğu olan ve başında Anadolu’nun her tarafından binlerce 
sekban, sipahi zorbası, yani Altı-Bölüğe mensup itaatsiz kimseler ve beylerin 
kapularım terkeden âsi kapıağalarını (bölükbaşılar, kethüdalar, subaşılar) 
toplayan bu meşhur isyancı şef, o kış Canik dağlarında öldü

Karayazıcı’nın etrafında cereyan eden şu vakalar gösteriyor ki, bu tanınmış 
Celâli şefi Rum (Sivas) ve Maraş vilâyetlerinde dolaşmış ve daha batıya, yâ
ni Karaman (Konya) ile Anadolu vilâyetlerine nüfuz edememiştir. Arakel 
ise, Yazıcı’nın ta Bizans (İstanbul) kapularına kadar, köylerden ve kasaba
lardan vergiler topladığım kaydediyor ki, bu mübalâğalıdır

Şu da muhakkaktır ki, etrafına pek büyük bir sekban tophyarak, köylerin 
çiftçi halkını Celâlîliğe heveslendiren, ve bu suretle 1603 yılından sonrası için 
daha felâketli bir karışıklık devri hazırlıyan Yazıcı, kendisinden sonra gelen 
Celâli şeflerine göre daha iyi hareket etmiştir. Hakikaten, onun şehirleri ve 
kasabaları yakıp yıktığı, insanları katlettiği -ve şiddetli hareketlere başvutduğu 
pek görülemiyor; salmaları, daha ziyade, halkın tahammül edeceği ölçüde ve 
bilhassa anlaşma yoliyle topladığına ait pek çok misaller vardır. Karayazıcı’nın 
Urfa’dan başka bir şehri sardığım bilmiyoruz.

Yalmz Arakel değil, bizim vekayinameler de Karayazicı’nm bütün 
Anadolu’yu tesirine almış olduğunu, mansıp sahiplerinin, sancaklarını .zapt

2 0 0  CELAl İ İSYAN LARI

1 Abdültadir, aym yazma , yap. 73.
2 Nuhbet Üt-Tevarih Vel-Ahbar, s. 207.
3 Hüseyin Hüsamettin, Y azıcı’mn arkadaşlan tarafmdan öldürüldüğünü (Amasya tarihi, 

c. 3, s. 350) - Peçevi kendisinin öldüğünü (c. 2, s. 253) söylüyorlar.
4 Brosse, aym eser, s. 539.



İçin, Hükümetten ziyade onun rızasını almaya mecbur kaldıklarını, o sıra 
Hükümetin Anadolu’dan âdeta elini ayağını çekmiş bulunduğunu söylüyorlar. 
Evliya Çelebi de, yarım asır sonra Anadolu’yu dolaştığında, kalelerin harap 
yerlerinden veya tamirlerinden bahsederken, bunların hep Karayazıeı devrinin 
nişaneleri olduklarını söyleyip durmuştur.

Bizim tedkiklerimiz, bütün bu hallerin, Karayazıeı ve hattâ Deli Haşan 
zamanında değil, 1603 ten itibaren başlıyan ve 1610 yılına kadar devam eden 
“ Büyük Kaçgunluk”  devrinde meydana geldiklerini göstermiştir. Hâdiselerin 
cereyan tarzı da bunu tamamiyle gösterecektir. Bundan başka, Karayazıeı, 
zahiren olsun, sancakbeyi idi. Halbuki, 1603 ten sonra, Anadolu’da hükümet 
idaresi diye bir şey kalmadı. Devletin resmî sancakbeyleri ve beylerbeyleri 
bile, “ kapularında”  toplanan sekbanların esiri oldular. Bu suretle, Devlet’e 
sadık olan ümera ile resmen celâli olanlar arasında büyük bir fark görülmüyor
du. Devlet, celâli şeflerinden daha fazla sancakbeyi ve beylerbeyi idam 
etmiştir.

3 —  Karayazıeı Grupu Dışında Kalan Sekban Faaliyeti

Eğer celâli mücadelesinin “ fetret”  safhası yalnız Karayazıeı ve onun ye
rine geçen Deli Haşan’ın başbuğluk ettikleri büyük Celâli grupunun faaliyeti 
ve bu grup etrafmda toplanan, hâdiselerden ibaret olsa idi, belki de bu devir 
halk dilinde bu adı almıyacaktı. Çünkü, yukarıda söylediğimiz gibi, ortalama, 
30 veya 40 kişilik bir âsî kitle, meselâ, Urfa çevrelerinde bulunduğu zaman, 
Anadolu’nun diğer sahaları için, bu hâdisenin bir fetret hayatı olarak aynı etki 
ile hissolunmasma imkân yoktur. Vakalara dikkat olunursa görülecektir ki, 
bu grup, Anad.olu’nun hiçbir yerinde altı aydan fazla kalmamıştır. Hakikatte, 
“ fetret”  devri, geniş sekban kitlelerinin geçim zaruretlerinden çıkan, şiddetli 
tecavüz ve yağma hırslariyle halkın buna karşı gösterdikleri mukavemetten 
doğan boğuşma olarak anlaşılmak icabeder. Bu suretle, bu kitlenin, yani 
köylerden türeyen “ levendat”  ın soygunları, ve karşılaştıkları mukavemet 
yüzünden işledikleri cinayetler, celâli mücadelesinin ruhunu teşkil eder.

Şimdi, tarihî realitenin böyle olduğunu söyledikten sonra, o devirde, 
Karayazıeı gibi, resmen itaatten çıkmış bir kapu ağasının, veya zâhirde 
ümerâmn ağalığından ayrılmamış görünen, diğer sekban şeflerinin, hattâ pek 
çok misali olan sancakbeylerinin veya beylerbeylerinin, aynı suretle, büyük 
sekban kitleleriyle, reaya üzerine çıkarak, muhtelif bahaneler altında, sekban
ların geçim zaruretleri için soyguna kalkmaları, bu resmî hüviyet sahibi sekban 
şeflerinin hangisinin celâli ve hangisinin Devletin kanunlarına sadakatini 
muhafaza eden bir hükümet adamı olarak kabul edebileceği düşüncesini çok 
defa güçleştiriyor. Vaziyetin bu kadar müphem ve karışık oluşu, bu hususta 
hükümete sarih bir politika takibi imkânını vermemiştir. Meselâ, 1598 de

ŞE H İR LE R LE  K A SA B A L A R IN  CELÂLİ F S T R E T Î 2 0 1



Karaman taraflarına suhteleri ve celâlîleri bastırmaya memur edilen Hüseyin 
Paşa, biraz sonra, kendisi celâli olarak ilân olundu. Halbuki, bu Paşa, bastırmaya 
gittiği suhteler ve celâlîlerle katiyen birleşmiş değildi. Karaman’da meydana 
gelen hâdiseleri yatıştırma vazifesini yapabilmek için, kapusuna binlerce 
sekban yazmıştı; yani, reayanın mahna ve ırzına musallat olan bir kitlenin 
başına geçmişti. Hüseyin Paşa’nın Celâli oluşu böyle idi. Hele Celâli Kara- 
yazıcı ile Sinan Paşazade Vezir Mehmet Paşa’nın karşılaşmalarından hasıl olan 
durum, bu bakımdan çok enterasandır.

Karayazıcı, Urfa’dan kurtulup da Sivas taraflarına geçtiği zaman, üzerine 
yeniden memur edilen Vezir Mehmet Paşa, 1600 baharında, Sivas taraflarına 
geliyordu. Fakat ordu kurduğu yerler, kendisinin Celâlî Yazıcıdan daha 
soyguncu olduğunu ileri sürerek şikâyete başlamışlardı. Sivas Beylerbeyisi 
Mahmut Paşa, asd celâlinin Vezir Mehmet Paşa olduğunu, Yazıcı’nın ise, 
hizmete yarar iyi bir şahıs bulunduğunu Hükümet merkezinde iddia etmişti. 
Şeyhülislâm Sünullah Efendi de, Mahmut Paşa ile aynı fikirde idi.Görülüyor ki, 
celâli Karayazıcı mıdır, yoksa Vezir Mehmet Paşa mıdır, meselesinde Hükümet 
tereddüde düşmüştü. Mehmet Paşa’nın celâlî olduğunu iddia edenler galip 
geldikleri için, adı geçen Paşa azlolunarak merkeze davet olundu. Şüphesiz, bu 
hata idi. Hakikatte her ikisinin de maiyyetinde binlerce sekban olduğu için, 
halkı kanunsuz soymaları itibariyle, birbirinin aynı oldukları meydandadır. 
Onun için, vezir Mehmet Paşa azlolunmakla beraber, az sonra, Yazıcı’nın 
sekbanlarından halkın fazla şikâyet etmesi üzerine, bu defada Haşan Paşa 
“ Celâlî Serdarı”  oldu. Bununla beraber, hükümetin gözünde celâlî sayılan 
Sinan Paşazade Mehmet Paşa da, halk bakımından, celâlî tavrını muhafaza 
ediyordu ve kendisine celâlî diyenlere ikinci defa hak verdirmişti. Neticede, 
Çagalazade Sinan Paşa’nın da, Mehmet Paşa’yı merkeze “ celâlî”  olarak ar- 
zetmesi üzerine, bu Paşa Şam’da tevkif olundu. Fakat, Mehmet Paşa, İstanbul’ 
da kendisini affettireceğini ümit ederek, Şam’dan kaçtı ve İstanbul’a geldi. 
Sultan Ahmed’in huzuruna girdiğinde. Yazıcı üzerine serdar olduğu zamanki 
“ celâlî tarzında”  ki hareketlerinin ve cinayetlerinin hesabını veremediğin
den, idam olundu '.

Bunları söylemekle, celâlî mücadelesinde, bütün Anadolu’ya yayılan 
levend faaliyetlerini tasvir etmenin birinci plânda önemli bir mesele olduğunu 
ifade etmek istiyoruz. Şimdi, beylerin kapu halkı olarak, yahut diğer herhangi 
bir sûretle, halkın üzerine musallat olan ve bu yüzden çıkan kanlı hâdiselerde 
birinci âmil bulunan sekbanların faaliyetlerini hulâsa edelim:

Karayazıcı’nın grubu haricindeki sekban bölükleri, eskiden olduğu gibi, 
umumiyetle ümerâmn devriye bölükleri halinde, sancaklarda, beylerin veya 
onların kapu ağalarının maiyyetinde olarak dolaşıyorlardı. Ağır salmalar
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toplanmakta, ve kanunnamede inceden inceye tesbit edilen resimler, birkaç 
misli istenmek suretiyle, soyguna devam edilmekte idi. Meselâ, Çorum’un Eğri 
seferi sırasmda tayin olunan beyi, kalabalık atlı ile sancağına gelmişti. Derhal 
salmalar toplamaya ve “ kendi tahviline düşen hasılları”  istemeye başladı. 
Halbuki, eski sancakbeyi bütün bir yılın “ resimlerini”  de peşinen almış, ve 
ayrıca, halktan borçla satın aldığı, saman ve arpanın parasını da ödememişti. 
Yeni bey de, yine bu senenin bütün hasıllarının kendisine ait olduğunu iddia 
edince halk, iki defa vergi vermiş oluyordu

Ankara kazaları halkı da, kadıları vasıtasiyle İstanbul’a yaptıkları 
şikâyetlerde, sipahilerin, subaşı vesair ehl-i örfün halkın evlerine konmamaları 
ve kalabalık atlı ile gezmemeleri için “ adâletname”  ve buna benzer diğer 
fermanlar çıktığını, fermanlar gereğince, köylerin muhafazasını temin edecek 
yiğitbaşılar tayin edilmiş bulunduğunu, halbuki, ehl-i örfün şimdi bunlara 
mani olduğunu ve hükümet adamlarının köylülere yine eziyet etmeye baş
ladıklarını söylüyorlardı ^

Yine Ankara halkı tarafından, meselâ 1600 senesinde, üst üste yapılan 
şikâyetler ümerânın ve voyvodaların kalabalık sekbanlarla ağır vergiler ve 
uydurma salmalar almakta devam ettiklerini gösteriyordu. Ankara’ya bağlı 
Haymana halkı İstanbul’ a adam yollamak suretiyle yaptıkları şikâyetlerinde, 
Nahiyelerinin, Sadrazamın haslarına dahil olduğunu ve hassın başında bulunan 
voyvodanın daima, ziyade atlı ile gezdiğini, fazla evi bulunmayanların 
“ ehl-ü iyaUeri”  içine konarak, koyun, kuzu, arpa, buğday, saman, bal, yağ, 
tarhana, tavuk, kaz vesair yiyeceklerini meccanen aldığını, her yüz koyun için 
“ maişet ve devletlü akçesi”  diye yirmişer akçelerini, sürü başına birer kuzu, 
“ kesr-i sürü”  diye ellişer akçe ve iki okka yağdan başka, ayrıca “ çubuk” , 
“ hizmetkâr”  “ konuk ve göçük”  akçesi topladığını, cürüm sabit olmadan yine 
akçelerini aldığını ve halkı meccanen kendi hizmetinde kullandığını, ağnam 
resmini, yarım akçe yerine, bir akçe hesabiyle topladığını, bitmez tükenmez 
soygunlarla kendilerini ezdiğini bildirmişlerdi ^

Aynı yıl içinde, Ankara Sancağı Beyi’nin kethüdası olan Ahmet, sancağın 
bütün kadıhklarında geniş bir soygun hareketine başlamıştı. Külabi Alaybeyi 
ve Gazibey gibi ünlü eşkiyaları da maiyetine alan Ahmet, zenginlere: “ Sen 
benim hakkımda emr-i şerif ihraç eylemişsin deyu gayri vaki şeyler isnat edüp 
evlerini basup ahzolunanlân tefahhus etmeden katledüp kaçanların mallarını 
alup”  zulmünün arttığı ve mahkemeye davet olunduğunda, itaat etmediği 
şikâyet olunuyordu. Beyin subaşdarı da yirmişer ath ile dolaşmakta idiler 
Buralarda,Burhan adında meşhur bir eşkiya da kalabalık levendlerle faaliyette
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İdi. Ankara’nın içinden ve köylerden birçok kimseler kendisine yardım ediyor
lardı. Kendisi 1601 de öldürüldüğü zaman bölüğü dağılmadı ve yerine Ebu- 
Talip geçti *.

Anadolu vilâyetlerinin diğer bir sancağı olan Hamid’de, buranın eski 
beyi Ömer ve kethüdası Hızır, yanlarında 600 atlı ile, kadılıklara salma topla
maya çıkrmşlardı. Her köyden ve kasabadan kudretlerine göre, 50 ile 300 kuruş 
arasında (6000-3600 akçe) salma istiyorlardı. Zenginlerden de ayrıca zorla para 
almakta idiler. Ömer Bey ve kethüdası hakkındaki şikâyetler için, Hamid kaza
larından İstanbul’a hususî adamlar yollanmakta idi. Halkın sızlanmalarına ce
vap olarak, sancak beyine ve kadılara yollanan hükümlerde, beylerin devre çık- 
malarmın yasak olduğu hatırlatıldı ve Ömer Bey’le kethüdasının dolaşmaktan 
menolunmaları emredildi  ̂ Hamid Sancağı halkının başka bir şikâyetleri de, 
birçok kimselerin “ reaya iken çift bozup bölükbaşı namına olup gelen sancak 
beylerinin ve ehl-i örfün yanlarına varup reaya üzerine devre çıkup”  birtakım 
cürüm isnadı ile “ cerime”  aldıkları, bazı kimselerin ehl-ü iyallerine tecavüz 
ettikleri hakkmda idi. Hamid Beyine ve kadılara, böylelerinin teftiş olunma
ları ve cezalandırılmaları için ferman yoUandı Bu sancağın Karaağaç taraf
larında da üç çavuş ve iki timarb sipahi birleşerek başlarına bin kişi toplamış
lardı. Başka bir zengin çavuşun evini basmaları ve kendisini ağır surette 
yaraladıktan sonra, birçok da hakarette bulunmaları dolayısiyle, bu önemli 
gruptan haberdar oluyoruz. Bu büyük levend topluluğunun faaliyetlerine 
ait başka bilgi yoktur.

Antalya tarafında ise, Arslan Bey adında bir şahsın dörtyüz kişi ile 
isyan halinde olduğunu bildiren Antalya kadısı Süleyman, âsüerin buralarda 
eşkiya def’ine memur Semendir Çavuş’un kardeşini katlettiklerini, mahkemenin 
davetine uymadıklarını, köy köy dolaşarak, herbirinden sekizer ve dokuzar 
yüz kuruş topladıklarını, “ reayanın esbab ve erzakını garet edip ve emred 
oğlanlarını çeküp evlerini ateşe vcrüp nicelerini katledüp”  soygunlarına 
son vermediklerini bildirdikten sonra, Arslan Bey’in hakkından gelinmesi 
için ferman talep ediyordu. Anadolu muhafazasında olan Recep Paşa’ya, 
Teke (Antalya) halkının verdikleri haberde de, 38.700 akçe zeameti olan Meh
met Çavuş’un âsi Arslan Bey’e yardım etmekte bulunduğu ifade olunmakta 
idi Aynı sırada, Beyşehri ile Alâiye arasında Hüsam adında birisinin idare 
ettiği kuvvetli bir levend grubu vardı. Bu şahıs adları kaydolunmayan 
celâlîlerle, Alâiye Nahiyesine gelerek, bir nahiye Kadısı (nahiyeyi Kadı 
adına idare eden Naib) ile bir çok insanları öldürmüş ve ölülerinide yak- 
tırmıştı. Levend şeflerinin tanınmışlarından olan Başıbüyükoğlu gibi kim-
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seler de H usam ile beraber do laşıyorlard ı. Resm i h ü v v iy e ti belli olm ıyan  
Şükru llah  adlı b ir kim se bu n ları idare etm ekte idi. B ü tün  yo llan an  
şikâyetlerde, bu “ eşk iyaların”  ehl-i ö r f  ve  subaşılar ta ra fın d an  dahi yard ım  
gördükleri iddia o lunm akta idi

K a ra y a z ıc ı’nın faa liye ti sırasm da K a ra m an  vilâye tin d ek i hâdiselere ait 
fazla  m alûm at yo k tu r. 1598  de m eydana gelen subte isyam m n devam ı olarak , 
İçel sahasındaki m edreseli toplulukları,, o ra lard a  tam am iyle  hâkim  idiler. 
A lâ iye  suhtelerinin başında L û tfu llah  adında b ir şahıs bu lunuyordu . H akkında  

ferm an çıkan bu suhte şefi b ir tü rlü  ele geçirilem ediğinden başka, birçok  
insanları katletm iş ve bazıların ın  da uzvunu kesm işti ^ Tarsus ve  İçel suhteleri 
de a ltı yed iyü z kişi halinde top lu  geziyorlard ı. E rm enâk K azasın ın  ileri gelen
leri ta ra fın d a n  yollanan  arzda verilen  m alû m ata  göre, ka labahk  g rup lar kasa
b ayı ansızın basm ışlar, pek çok insan k a tle ttik ten  sonra, ev leri yağm a ederek  
acım adan ateşe verm işlerdi. 1600  senesi için İçel çevrelerinde m uhafız ta y in  
olunan İshak B ey oğlu M ehm et B ey ’e “ em r-i şe rif” yollanm ası üzerine, Lârende  
kadısı ile b irlik te  ikisi, yan ların a  k â fi insan to p lıya ra k  suhtelere hücum  ettile r  

ve  k ırk  eUi suhtenin başını kestiler Y azıcı’nm  Çorum  Sancağında m irliva  
bulunduğu bu sıralarda, İçe l’de suhtelerin  daha m ühim  b irtak ım  hâdiseler 
çıkardıkların ı, R um  B eylerbeyisi M ahm ut Paşa ile K a ra yaz ıc ı’nın, hurdaki 
isyan ları bastırm aya  m em ur olm alarından  an lam aktayız  ■*. Bununla beraber, 
bu ra la rd ak i suhte isyan ları daha uzun süre bastırılam am ış, suhteler birkaç  
sağlam  k a ley i ellerine geçirdikten sonra, halk ın  ve  bazı tim ar erbabının y a rd ı
mını sağ lıyarak , bu sancağa uzun m üddet hâkim  olm uşlard ır ki, sırasında  
kaydolun acaktır.

K a ra m an ’da, devriye  bölüğü o larak  gezen sekbanlar, Niğde ve  K ırşeh ir 
ta ra fla rın d a  m uhafazaya m etnur edilen kim selerin etra fınd a  toplanm ışlardı. 
Diğer ta ra fta n  , A kşehir’e 1600  de ta y in  olunan Sancakbeyi İskender, ha lk tan  
evve lk i b eyin  tah vilin e  düşen öşrü de istem ekle işe başlad ı; köylere  bölükler 
çıkararak , “ selâm hk” diye, akçe tahsihne girişti. H attâ , haslarına dahil olan 
A ltın taş  N ahiyesinden b irtak ım  zenginleri hapsederek ik iyüz ve  daha z iya 
de kuruşlarım  alm adan bırakm adı

A k sa ra y  v e  K oçhisar ta ra fla rın d a  b irtak ım  kim selerin, “ Celâli D ivane  
M ehm et B e y ” adında birisine d ayan d ık la rı ve  onun gönderdiği yüz kişilik  
b ir bölüğün, b irçok kim selerden cebren m al ve  p a ra  a lm akta  kullanıld ığı 
görülüyorsa da, m eşhur olduğu anlaşılan  bu D ivane M ehm et B ey  hakkında
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başka hiçbir m alûm at yok tu r. Y an lız , b u rad a b ir hâdisenin k a yd ı fayd a-  

h d ır: K öçh isar Kazasm dan. olan eşkiyadan  Suhte M ehm et v e  arkad aşları 
“tezv ire  sü lük idüb Sab ık  K oçhisar K ad ısı olan H asan’ın  hakkınd a em ir 

alm akla Celâli D ivane M ehmet B ey canibinden yüz a tlu  ile M alik (?) K a ra  
H üseyin nam  şaki’y i” getirm işler ve  adı geçen K a d ı’nın evin i basm ışlar, 
ik i a t, ik i deve, b ir ç ift öküz, iki inek, ik iyuz kuruş ve  bazı eşyaların ı çalarak , 
kendisini ve  kardeşlerin i de hapsetm işlerdi. “ Sabık  K a d ı hakkınd a ibraz  

eyled ik leri em ir A k sara y , Acelun ve  K oçh isar kad ıların a  h itaben  yazılm ış  
iken, ya ln ız  birisinin huzurunda dava ların ı gördürm üşler ve  30 b in  akçesini 
alm ışlard ı. B u  h ava liye  gelen zorbaların  önüne düşerek, ha lk ın  soyulm asına  
va sıta  olan bu şahıslar,M erkeze ş ikâyet o lunduklarında, ha ltlarınd a, idam  için, 
fe tv a  ve  ferm an  y o lla n d ı'. K a ra m an ’da çıkan başka b ir hâdise de E m rullah  
adında birisin in  Ilg ın ve  T urgut ta ra fla rın ı basm ası o lm uştur. 16 0 1  yazında  
çıkan bu va k a d a  birçok köylü ler korkudan  Ilg ın K asab asına  sığındılar. F akat, 
âsî bu kasab ayı dahi basarak  yağm a etm eden çıkm adı. B ir davad an  anlaşıl
dığına göre, şehrin yağm asına, korkudan b u raya  sığınan k öy lü ler de iş tirak  

etm işlerdi

R um  V ilâyetin d e , 1596  da geçen hâdiselerden m alûm  olan ların ı yerinde  
k a yd etm iştik .1597  den 16 0 1  yılm a k ad ar geçen zam an zarfında, K a ra yaz ıc ı’nın  
h areketi Haricinde bu ra la rd a , neler geçtiğini iy i bilem iyoruz. B ununla beraber, 
hâdiseler hakkında, m evcut vesikalardan  elde edilen bilgi, bu v ila y e tte , sekban  
faa liye tle rin in  ta h rip k â r b ir şekilde devam  ettiğ i hakkında b ir f ik ir  verebilecek  

m ahiyetted ir. M eselâ, Sab ık  T okat K ad ısı, T osya ahalisinin m ü racaatı üzerine  
yazdığı arzda, bu  K asab an ın  K adısım  halk  nam ına ş ikâyet ederken, v a z iy e ti de 

ta sv ir  etm iştir. A n la ttığ ın a  göre. H aşan adındaki Tosya K ad ıs ı zaUm ve  
m ürteşi o lup ,“h ilâ f-ı şer’i şe rif fu karan ın  kısm et ve  hüccet ve  sicil deyu  akçe
lerin i olduğundan gayri bundan akdem  m irliva  olan H aşan ile yek d il ve  

yekcihet olub beşyüzden ziyade reayan ın  katlin e  bâis o lub” h a lk tan  üçyüz bin  
akçe de cerim e ald ırm ıştı. P ınarbaşı denen yerde bu lunan  b ir ceset için, k asaba
da b ir m ahalle halk ından  “ keşif” bedeli o la rak  elli b in  akçe ald ırdığı gibi, 
evi başına y ık ılan  başka b ir kadının ölüsü için de, kendisine y irm i v e  “ehl-i 
örfe”  30 kuruş cerime hükm etti. B u rad a yo lsuzluk ları an latılan  K a d ı ile Sancak- 
beyin in , T osya halk ına  ya p tık la rı taham m ülü  im kânsız uygunsuzluklara  ben
zer, daha birçok h areketlerin  diğer sancaklarda ya p ılm ak ta  olduğunu tahm in  
edebüiriz. B eşyüz kişinin katlo lunm ası, bu  kanunsuz p ara la rın  ne k a d a r güç 
şa rtla r içinde ve  ne k ad ar gaddarâne b ir şekilde tah sil edildiğini gösterir

Hele Ş arka  doğru gidüdikçe, A m asya , Canik (Sam sun), T okat ve  bilhassa  
K a ra h isarışa rk i’de “ ehl-i ö r f” ta ra fın d an  sevk  ve  idare edilen sekban dalga-
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larm m  faa liye ti feci h ir h a y a t ya ra tm ış tı K arah isarşa rk î çevreleri m ütem a
di sekban grup ları ile gelen sancakbeylerin in  v e y a  m ütesellim lerinin uğ rak  sa
hası idi. E vve lâ  Ü sküdar’da subaşı olan ve  sonra m ültezim lik  yap an  M uharrem  
adında b ir A ltı-B ö lü k  m ensubu, n ih ayet, Ş ark îk arah isar’a ta y in  olunan b ir S an 
cakbeyi ta ra fın d a n  oraya  m ütesellim  o la rak  yollandığ ında, yazıcısı olan Sarı- 
yazıcı adlı şahıs ile, bu adı geçen San cakta , tam am iy le  celâli şeklinde hareket 
ederek, ha lk  arasında b ü yü k  b ir panik  y a ra tt ı ,  ve  ağır salm alar top lam ası 
esnasında birçok kan  döktü. U m um î fe ryad  üzerine, hakkında ferm an çıkınca, 
kaçarak  B u rsa ’y a  geldi ve  bu suretle izini k ayb etm eye  çalıştı ise de, ya k a la n a 
ra k  İstan b u l’da adam lariyle  beraber k a tlo lu ndu  ^ III. M urad devrinden  

beri celâlîlere ve  suhtelere karşı m ücadelede b ü yü k  b ir şöhret kazanan v e  bu  
hizm etlerinden do layı kendisine tim a r tevc ih  edilen Y iğ itbaşı H üseyin K u lu  
adındaki şahsın tim arın ı tecdid için yo llan an  ferm anda anlatıld ığ ına göre,
1600  sıralarında, Süleym an, K a ra  A hm et ve  Musa adında üç şefin  etrafında  
top lanan  suhteler ve  levend ler, M erzifon, Osm ancık, Güm üş ve  İskilip ta ra f
ların da ta h rib a t yap m ak ta  idiler. B irçok  insan ları ö ldürerek, oğulların ı ve  

m alların ı zaptediyorlard ı. B u n larla  m ücadele için y in e  K a p u k u lu ’nun y iğ it
başı olm ası ve  em rine “ II erle ri”  verilm esi b ild iriliyord u  ^

K a ra yaz ıc ı’nın faa liye ti sırasında, Ş a rk ta  cereyan eden başka m ühim  
bir hâdise, seferde bulunan E rzurum  V alisi Ömer P aşa ’nın m ütesellim liğini 
aldığı idd iasiyle hareket eden K a ra  M urad adında b ir sipahi zorbasının (yani 
A ltı-B ö lü k  m ensubu birisinin) bu v ilâ y e t çevrelerinde ya ra tığ ı düzensizlik- 
dir. Se lân ik i’nin ifadesine göre, “ erazilden K a ra  M urad em aret m erte
besine va ru p  yak laşup  sahib-i liv a  olub nice hadem  ve  haşem  sahibi 
oldukta dev le t ve  sa lta n a t h ain ları nice vacib-i salb ta ife  ile hem dâs- 

tan  olub” , bu sırada D iva n ’da v e  m âliyede p ara  m ukabilinde sahte  
tu ğ ra lı fe rm an lar ve  ahkâm  satılm ası alıp yürüdüğünden, b ö yle  birçok  
ferm an elde eden bu adam , E rzurum  şehrine va rd ı. Ömer P aşa ’nın hakik î 
m ütesellim i olan yine üm eradan AH A ğa Zade M ahm ut B e y ’i idam  ile b ü 
tü n  m ahnı yağm a e ttik ten  sonra, başka ta ra f la ra  da, tü rlü  ya lan la rla  
yağ m aya  çıkıp, pek çok insan ları ö ldürdü ve  m alların ı da zap tetti. H akkında  

ferm an çıkm ası üzerine, ald ık ların ı şu raya  b u raya  yerleştire rek  ta  Balıkesir 
ta ra fla rın a  kaçtı, orada, M uhassıl-ı E m val B ostan  Çavuş, M ütekait D efterd ar 

M ehmet E fendi, kad ılar ve  ha lk  b irleşerek, K a ra  M urad’ı b astılar. M alları 
m îrîye zaptolundu; kendisi de ya k a la n a rak  İstan b u l’a yo llandı. Padişahın  
huzuruna çıkarıldığında, üzerindeki sahte n işan ları kendisine p ara  m uka-
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bilinde, halen seferde bu lunan m aliye tezkerecisi D a vu t E fendi’nin satm ış  
bulunduğunu iddia e tti ise de, iftira  say ıla rak  K a ra  M urad idam  olundu

M araş ve  R ak ka  ta ra fla rın d a  da, ayn ı suretle, üm erâya  mensup d evriye  
bölüklerin in  dolaştığına ait ş ikâyetler va rsa  da, k a yd a  değer ta fs ilâ t y o k tu r. 
M eselâ, H ıssın-M ansur Sancağı B eyin in , Sab ık  M ütesellim i A hm ed’in  beşyüz 
kişi ile aşiretleri bastığına ait aşiret m ensupları ta ra fın d a n  D iva n ’a yo llan an  
arzları bunu gösteriyor ^

A n ad o lu ’da K a ra yaz ıc ı isyan  halinde iken, üm era v e y a  kap ı ağalarım n  
etra fınd a  top lanan  sekban bölüklerin in, üm eranın  resm î vazifesin i va s ıta  

edinerek gösterdikleri fa a liye t ve  sebep oldukları hâdiseleri, elde bu lunan  

vesika ların  im kân yerd iğ i ölçüde ta sv ir  etm iş olduk.

Celâli m ücadelesinde başka b ir  unsur o la rak  görünen ve  y in e  leven d ata  
d ayan an  A ltı-B ö lü k  m ensuplarım n, v e y a  o zam anki ifade ile, “ sipah zorba
la rın ın ” ve  kendilerine “ sipahi oğlanı” süsü veren  g rupların  faa liye tle rin i 
ve  ç ıkard ık ları hâdiseleri de, b u raya  m alûm  oldukları n isbette  kaydetm ek  

lâzım dır.

Ş im diye k ad ar an latılan  hâdisede, suhtelerden ve  üm erânın  sekban
ların dan  başka, celâli m ücadelesinde kapuku lu  şeklinde b irtak ım  bölüklerin  
de ro l oynam ış olduklarına dair m isaller verilm işti. K a ra yaz ıc ı zam anında  

kapuku lu  adı altında gezenlerin “ fe tre t” devrindeki ro llerin i an latm ak  için  
bu züm reye a it o la rak  bazı hâdiselerin zikrolunm ası lâzım dır.

B irçok  şahıslar, bölüğe geçtiklerini idd ia ederek, ya n ların a  “ h izm etkâr” 
ve “ sipah oğlanı” adı a ltında leven d ler top lu yorlard ı. A ltı-B ö lüğe ait 
sarı, k ırm ızı ve  yeşil (bu sonuncu az geçiyor) b a y ra k la rı çekerek dolaşan bü  
“ zorba” gruplar da, ha lk tan , akçe, kuruş, a t, k a tır  vesa ir şeyleri zorla a lm akta  

idiler. F ak a t bu n lar bu soygunlarında ne gibi b ir  sebebi ileri sü rüyorlard ı, 
sefere gitm e hazırlığın ı mı bahâne etm ekte id iler, pek belü  değildir.

K ü re  ve  U şak kadıların a, 15 nisan 1598  (9 R am azan 1006) ta rih i ile yazılan  
b ir hükm e göre. K ü re  K asabasında o tu ran  M ehm et adında b irisi,“ sipah oğlanı 
nam m a olup” , Y u su f adlı h izm etkârın ı da yen içeri yap tırd ığ ı iddiası ile  

başına keçe giyd irip , “ kendisi sipahi ve  h izm etkârı yen içeri değil iken, b a y ra k  
kald ırup  havasın a  tâ b i yanm a nice eşk iya cem edüp” halk ın  evlerin i basm aya, 
ırz ların a  tecavüze ve  bulduğu a t, k a tır  gibi h a y v a n la rı cebren zaptetm iye  
başlam ıştı. B ir defa da, ik i h izm etkârın ı b ir sürü  eşkiya ile pazara  yoUı- 
y a ra k , tüccarın  m etâ ’larm ı zaptetm işti; bunun üzerine, onun korkusundan  
p azar kuru lam ıyordu . B irçok insan lar h icret etm ekte id iler. YoU anan arz
da, bu n ların  hakkından gelinmezse vü â y e tin  harap  olacağının m uh akkak
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olduğu kayd o lu n m akta  idi. H üküm et M erkezi, hâdiseye önem vererek  silâh- 

d arlard an  P iya le  adında b ir m übaşiri âsUer üzerine m em ur e t t i Y i n e  bu  
sırada, V iran şeh ir’de de b ir sipahi türem iş, şuna buna tecavüz etm eye ve  
bazı k im seleri alenen k a tle  başlam ıştı. M erkezden yo llan an  b ir ferm ana  
dayan ılarak  m ahkem enin k a ra rı ile sipahi idam  olundu. B unun üzerine, 
“bazı ehl-i fesad toplanub siz sipahi oğlanını salb eylediniz” d iye ha lka  
işkence etm eye ve  hakarete k a lk tıla r. Mesele büj^üdü; halk ın  hicrete h a 
zırlan dık ları duyulm ası üzerine, İstan b u l’dan, eşk iyaların  bu h areketlerin 
den m enolunm alan  hakkında, derhal ferm an yo llan d ı ^

Salm anh K ad ısı ile K ırşeh ir B eyin in  kaym akam ı İstan b u l’a yazd ık 
la rı b ir m ektup ta, Salm anh’da da yu k arıd ak i hâdiseye benzer b ir hâdise
nin çıktığ ına dair bilgi v a rd ır : B u k ad ılık ta , k u v v e tli b ir grup, b a y ra k  k a ld ır
m ışlar ve  sipahi bölüğü ta rz ın d a  gezm eye başlam ışlardı. Şeflerinden  B u d ak ’ın 
m ahkem enin k a ra rı ile idam  olunm ası üzerine, a rkad aşları yeniden kalabalık  

b ir “ cem iyet”haliııde, asılan sipahinin kanın ı d ava  etm a bahanesiyle, h arekete  
geçtiler. Y azılan  arzda, “ eşk ıya” dağılm adığı ta k tird e  halk ın  hicret edeceği 
bild iriliyord u  =.

A nado lu ’nun her ta ra fın d a , bu rad a m isal o la rak  söylediğim iz hâdiselerin  
benzerleri çok olduğundan, fazla  uzatm ıyoruz. A n k a ra  sicillerinin bu  
s ıra lara  a it o lanları üzerinde yap ılan  inceleme bu konuda daha belirtili 
bir fik ir  verm ekted ir. Ş a rk ta  K a ra yaz ıc ı faa lij'c tte  iken, A nk ara  sancağında  

ve h a ttâ  kom şu v ilâ y e t olan K a ra m a n ’da adları, bö lükleri ve  ulûfeleri bile 
m ahkem ece tesb it edilmiş b irçok sipahiler, küçük b irer bölüğün başında  

olarak, k öy leri basıp du ruyorla rd ı. B u gibi hâdiselerin y a ra ttığ ı gerginlik  
yüzünden, A yaş K azasına tab î B o ya lıa fşarı denen köyde otu ran  M uradoğlu  
H aşan B ey  adında b ir A ltı-B ö lü k  sipahisi, A yaş ve  civarındak i köylerden  

top lanan  b ir ha lk  grupu ta ra fın d an  ö ldürülerek, dokuz at, k ırk  karasığ ır ve 
üçyüz koyunu köylü ler ta ra fın d an  yağm a olundu. Ölen sipahinin oğullarına  
va s i olan diğer b ir sipahi, A bd i ile H aşan B e y ’in  zevceleri, d âvaların ın  görül
mesi için, İstanbu l’dan A n k ara  ve  A ya ş  kad ıların a  yaz ılan  bir ferm an ge
tird iler. A h  Çavuş adında birisi de m übaşir ta y in  olunuyordu. 24  sayıda  
A ltı-B ö lü k  sipahisi m übaşirin  em rinde yard ım cı idiler. K u ru la n  “ meclis-i 
şeri’de” ik i kadı, birkaç naip , A li Çavuş ve  y irm i dört sipahi h a z ır o ldukları 
halde ve  c iva r k a sa b a la rla  k öy le rd en  g etirilen  b irçok  şah itlerin  huzurunda, 
san ık ların  m uhakem esine başland ı. D â vâ , ancak  A n k a ra  şehrinden gelen 

“ âyân  ve  e ş ra f” 111 aracı o lm asiyle görülebildi. K ö y lü le r ölen sipahinin ailesi-
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ne 40 bin, kadı ile diğer m übaşir ve  sipahilere 60  bin (toplam ı 100  bin) 
akçe “ d iy e t” ve  “ cürüm  cinayet resm i” verm eğe razı o ldu lar. Mesele 

b v  suretle kap atıl abildi

16 0 1  y ılında  R um  (Sivas) V ilâyetin in  defterdarlığ ı ikinci defa k a ld ırıla 
ra k , yen iden  “ n ezaret” haline getirilm işti. Bu v ilâ y e te  nazır o la rak  ta y in  

olunan M ahm ut Çavuş adında birisinin, B udaközü bölgesine dahil köylerin  
halk ından  olup da, zulüm den A n k ara  kazalarına  göç elm iş o lan ların  üzer
lerinde k a lan  verg ileri top la tm ak  ve  bu gibi re a y a y ı te k ra r eski köylerine  
döndürm ek üzere b u ra la ra  yolladığı B ıyık lı V eli adındaki m ukataa  eminine 

verd iğ i ve  A n k ara  K ad ısı ile diğer k azaların  kadılarına  Iıitaben yaz ılan  b ir  
m ektup , sipahoğlan ları ile yeniçerilerin  R um  V ilâyetind e soyguncu b ö
lük leri teşk il ederek “ fe tre t”  haya tın d a  oyn ad ık ları ro l hakkında k iym etli 
m alûm at verm ekted ir. M ahm ut Çavuşun m ektubunda den iyor k i: “ B undan  

akdem  V ilâ ye t-i R um  d efterdarlık  olup her üm era (emin ?) üzere defterdar 
canibinden havele  nam ına b irer sipahioğlanı ve  yen içeriler k ırk  ve  ellişer 
atlu  ile va ru p  reaya  zulüm  görüp hâlâ B udaközü m ukaatasın ın  ekser rea 
ya sı cilay-ı v a ta n  idüb herb iri ta h t-ı kazanızda m e’men k u rra la ra  yerleşüb  

m ukataa-i m ezbureden hasıl olan m al-ı m îrî olm akla m ukaddem a D ersaa- 
d et’te  d efterdarlık  re f ’olunub nezaret olduktan , y in e  b ir tarik le  Sarı 
M ehm et B fend i’ye d efterdarlık  tevcih  o lunduktan  sonra hâlâ bu a h va l Asita- 

neye m alûm  olm ağla bu defa dahi r e f ’ olunub u lem adan M evlânâ Şecaeddin  
E fendi’ye  nezaret-i âmme ile m üfettiş-i em va l (?) bu m uhibbinizi bervech-i 
em anet nazır tay in  etm işlerd ir öyle olsa nezaret-i m erkum e dahil o ldu
ğum uzda yine âm m e-i nasa ilân ve  is t i’Iâm olunub üm enâ ve  um ınal ziyade  
a tlu  ile gezm eyüb ve  perekende olan rea ya  yerlerine  gelm ek içün p azarlarda  
nidâ olunm uşdur cenab-ı izzetünüzden dahi rica o lunur ki kazalarm uzda  
B udaközü m ııkataası reayası v a r  ise hâlâ  em inleri olan B ıy ık lı V eli va rd u k d a  

m îrîye olan borçların ı verd ik ten  sonra yerlerine  gitm elerine tenbih oluna  
k i b irkaç gün sonra m uhibbinüz em r-i şerifle ol caniblere va rd ık d a  ahar top- 

rak d a  b u lu n u rla r ise siyaset olunub h ak ların dan  gelinir”

4 - K arayazıeı’mn Ölümünden Sonra Büyük Celâlî Gruplarının Durumu :

K a ra yaz ıc ı’nm  ölüm ü üzerine, yerine  b iraderi Deli H aşan Celâlî Başbuğu  

oldu. İlkbaharda Canik’ten  hareket eden bu yeni Celâlî Ş efi, Y eşilırm ak  çevre
lerinde yeniden levend leri to p lıya rak , T okat’ta  la ş lak ta  bu lunan  H aşan P aşa ’ya  
hücum a k a ra r verd i. Henüz cenup askerleri gelmediği için çok z a y ıf  bu lunan  

P aşa, T okat K alesine kapanm aya m ecbur oldu. Celâlîler şehrin dış m ahalle
lerin i y a k tıla r . D eli H asan’ın  T okat Şehrinde giriştiği bu çeşit tah rip  hareketi ile
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Celâlî fe tre ti yen i b ir devreye girmiş o luyordu. Bu ta rihe kadar köy lerin  b aşları
na gelen fe lâketin  hiç b irin i ta tm am ış olan A nadolu  şehirleri seneler süresince 

arkası arkasına hücum lara, yağm alara  ve  yang ın lara  katlan m ak  zorunda  
kalacaklard ı.

Diğer ta ra ftan , bü tün  Celâlî şefleri, Y azıc ı zam anm da, onun başbuğ- 
luğundan ayrılm ad ık la rı halde, başa Deli H aşan geçince, celâliler arasındaki 
bu birliğin bozulduğunu görüyoruz. Bu suretle, m eselâ 16 0 1  den evve l, K a ra -  
yazıcı U rfa ’da, ya h u t S ivas ’ta  bu lunduğu sırada, A nado lu ’nun diğer yerlerinde, 
hiç olm azsa şehirler ve  kasaba lar bakım ından m evcu t sükûn, bu adı geçen 

parça lanm adan sonra bozulm uştu. Çünkü, o zam anki b ir te k  grup yerine, 
şimdi ayn ı k u v v e tte  ve şehirlere saldırabilecek birkaç grup doğmuş bu lu nu
yord u , A rtık  Celâlîlik b ü tü n  A nado lu ’nun yüzeyine yay ılm a k ta  idi.

H aşan Paşa T okat’ta  sarıldığında, levend leri kendisini terkederek  celâlî- 
lere geçtiler. B u n lard an  birisinin ta r if i  ile, serdarın , is tirah a t için, her zam an  

oturduğu ye r keşfolunarak, cam iin m inaresinden a tılan  b ir kurşun la vu ru ldu . 
B unun üzerine, T okat K a lesi celâlîlere teslim  olm ak zorunda kald ı. Paşanın  
B ağdat ta ra fın d a n  gelen k ervan ı âsilerin  eline düştü . Celâliler paşanın  a ltun- 
ların ı k a lkan larla  p ay laştılar. B ununla beraber, harem ine ve  onun eşyası 
m eyalım da olan m ücevherlerine asla dokunm adık larından başka, kendisini 
m uhafaza a llıııd a  D ivrik ’e kadar yolcu ettiler".

Daha H aşan Paşa T okat’ta  ka leye  kapandığı zam an, hüküm et oııu“ Celâ- 
lî serdarlığ ından” azlederek, yerin e , D iyarbek ir V alisi H adım H usrev P aşa ’yı 
vezaretle  serdar tay in  etm işti. F ak a t, Şam , Halep, D iyarbek ir ve  b ü tün  güney  
askerleri bu yen i serdara ita a t etm ediler. T okat’ı ellerine geçiren celâliler, 
H usrev P aşa ’nın hareketsizliğ inden cesaret a larak , b a tıya  doğru harekete  
geçtiler. Deli H asan’ın  k u v ve tle ri 30 binden fazla  tahm in  ediliyordu. S ivas  

ta ra fla r ı b aştan  başa yağm a olundu. B unun la beraber, bu rala rdak i şehirlerin  
ve  kasabaların  başına gelen fe lâketin  derecesini pek bilem iyoruz.

Diğer ta ra fta n , D eli H aşan grupundan ayrılan  öteki tanınm ış celâlî 
şeflerin in  herbirisi b ir ta ra fa  g itti. Y u la rk astı K astam onu  Şehrine m usallat 
olarak , b u ray ı b irkaç defa ateşe verd i. A ltı-B ö lü k ten  olup da Y azıc ı’nm  
arkadaşlarından  olan ve  bilm ediğim iz sebepten v a k tiy le  u lufeleri kesilen  

A rabacı Sü leym an , Saru han  ta ra fla r ın a  gelerek, bu defa A ltı-B ö lü k  arkadaş- 
la riy le  sipahi bayrağı a ltın da gezmeğe ve  kasabaları yakup y ık m a ya  başli)fan 

D ündar, K iz ir  M ustafa, İb rah im  B ey  gibi zorbalar, A m asya  ve  T okat yö re 
sinde kalan  y ine sipahi zorbalarından  Deli Z ü lfikar, K â f ir  M urad, Y ıld ızlı 
İbrah im  vesair kim seler, geniş a lan lardan  binlerce levend  grupları top h yarak  

bu lu ndu kları yerle rin  kasabaların a  ve  şehirlerine belâ kesildiler. B u  A ltı-B ö lü k  
zorbaların ın  ilerdeki faa liye tle rin d en  ayrıca  bahsedeceğiz.

H ulâsa, Y azıc ı’nın ocağında yetişen lerin  A n ad o lu ’nun h er ta rafın a  
dağılm aları üzerine, 1599  da K a ra yaz ıc ı ile arkadaşların ın  U rfa  çevrelerinde

1 Peçe^^, c. II. s. 253.
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y a ra ttık la r ı durum  bu defa birden birçok yerlerde m eydana geldi. E tra fta  
b ü yü k  sekban dalgaları gittikçe kabarıyorlard ı. H er ta ra fta  b ü yü k  b ir korku  

va rd ı. B ilhassa 1602  de, D eli H aşan grupunun B atı A nadolu  istikam etinde  
harekete geçmesi saneaklarda bü yük  b ir te lâşa  sebep oldu. A nadolu  askerlerinin  
ve  b eylerin  m ühim  b ir kısm ı Y em işçi H aşan Paşa ile A v u stu ry a  seferinde idiler. 
Onun için, m em leket tam am iyle korucusuz bu lunuyordu . Pek  çok aileler 
A n ad o lu ’dan İstan b u l’a kaçtılar. Y erle rin i yu rtla rın ı terkeden  bu insanların  
şikâyetlerine  hüküm et cevap verm ekten  âciz k a lıy o rd u '. V ilâyetle rd ek i 
halk ın  b ü yü k  b ir kısm ı da dağlara çekilerek ora lard a  yerleşm eye başladılar. 
Çok tab iî o larak , um um iyetle  köylerden dağlara sığınan bu insan lar ailelerini 
kulübelere yerleştird ik ten  sonra, geçim lerini sağ lıyab ilm ek için, erkekler 

celâlîlere iltih a k  ile, yağm alard an  günlük ulûfelerin i ç ıkarm ayı dü şünüyor
lard ı. Bu feci durum u ta sv ir  eden A bd ü lkad ir, k öy lü ler hakk ınd a: “ pö lü tleri 
(palam utları) nafaka-i k ifa f ederlerdi. A nadolu  V ilâyetind e celâlîler ve  sekban
la r her kazala rda  ç iftlerin i ve  hizm etlerini ve  k u rra lla rın ı bırağup vesvese-i 
şey tan  izlâlı ile tüfenklenüp sekbanlara karışub seyyid i o lurdu v ilâ y e ti bâlî 
kıyas ile n ikb etler eşirra olub, küçüklü ve  bü yü k lü  o lurdu” d iyor

H üküm et H usrev P aşa ’y ı Celâli Serdarı ta y in  ettiğ i sırada. H afız A hm et 
P aşa ’y ı da, yard ım ına yo llam ak  üzere, A nado lu ’y a  çıkarm ıştı. Deli H asan’m  

hareketinden doğan um um î korku üzerine. H afız A hm et Paşa nın k u v ve tle ri  
ta k v iy e  olunarak, A nadolu  V ilâyetin in  m uhafazasına k a rar verild i. B unun için 
sancakların ın  m uhafazasına kalan “ alçak hallu  tîm a rlı sipahiler” , m azûl ve  
m ü tekait beyler, m ü taka it çavuş, m ü teferrika, d ivan  k âtip leri, beylerbeyleri 
kâtip leri ve  şak irtleri, çavuşzadeler, “ vesa ir eli em irlu ve  m azul o lanlar 

um um en” A nadolu  V ilâyetind e top lanacak lard ı. B u ferm anın  şüm ulüne 
girenlerin  doğru b ir defterleri yap ıla rak , b ir suretin in  İstan b u l’a, b ir sure
tin in  de H afız A hm et P aşa ’ya yollanm ası için im am lara , m üezzinlere fe r
m anlar gönderildi. H afız A hm et Paşa ise, K ü ta h y a ’dan ayrılm a ya  cesaret 
bile edem iyordu

B ü yü k  Celâlî k itle le riy le  Çorum üzerinden geçen Deli H aşan, A nkara  

önlerinde görününce, şehir ahalisi, kendisiyle an laşarak , celâlîlere 80  b in  kuruş 
(resm î ra y iç te  9 m ilyon 600 bin akçe) verm ek  suretiy le  bu b ü yü k  şehrî yağ 
m a ve tah rip ten  k u rta rd ıla r

Celâlîlerin en kalabalığ ı olan bu b ü yü k  çap ta  leven t çelinin K ü ta h y a  önle
rinde görünüverm esinîn b ü tü n  B atı A n ad o lu ’da v e  M arm ara çevrelerinde u y a n 
dırdığı tesir m üthiş oldu. Bursa Şehrinde b ü yü k  b îr te lâş va rd ı. H alk heyetle r  
y o lh ya ra k  H üküm etten yard ım  istiyorlard ı. B ir ta ra fta n  da celâlîlerin  çok
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çekindikleri b ir k u v ve t olan m edreselilerin silâh lanm alarına m üsaade olunm a
sını dilem ekte idiler. H üküm et, hem  Nuh Paşa em rinde m ühim  b ir  k u v ve ti 
B u rsa ’y a  yo llad ı; hem de suhtelerin  silâh lanm alarına ilk  defa resm en m üsaade 
verd i. A yrıca , Ege Ç evresindeki sancak beylerin i de B u rsa ’y ı  m üd afaaya  
m em ur e tti. H albuki o ta ra fla rd a  görülen panik  B u rsa ’dakindeiı k a t k a t fazla  

idi. K ad ıla r, a rz lar yo llıyarak , va z iye ti b ü tü n  ta fs ilâ tı ile m erkeze bildird iler. 
H alk da m ahzarlar yo llad ılar. P arası o lan ların  kalelere ve  emin yerlere  göç
tü k lerin i, “ fak ir-fu karan ın ” ise, b ir yere  gidem iyerek, korkudan  fe ry a t  
ettik lerin i k ayd ed iyo rla rd ı; ha lk  sancak beylerin in  ve askerlerin  B u rsa ’ya  
çağırılm alarına itiraz etm ekte idi. Bu durum da, hüküm et beylerin  yerlerinde  
k a lm aların a  raz! olm ak m ecburiyetinde kald ı '. F ak a t, Deli H aşan, b irden
b ire k ararın ı değiştirerek, kethüdası ‘Ş ah verd i” y i İstan b u l’a yo llad ı ve  

h üküm etten  maiısıb ta leb etti.

Deli H asan’ın  K ü ta h y a  önlerine gelmesi ve  b u ra la rd a  gösterdiği faa liye ti 
esnasında hüküm et M erkezinde, bu mesele ile ilgili olduğunda şüphe olm ıyan  
b irtak ım  hâdiseler geçm iştir ki, k a yd ı icabeder.

H afız A hm et P aşa ’nm  K ü ta h y a ’ya  kapanm ası üzerine, Güzelce M ahm ut 
da celâlîlere karşı serdar ta y in  o lu n m u ştu .A vu stu rya  seferinden yenice dönmüş 
ülan kap ıku lla ıı, bilhassa AİLı-Bölük halkı, tesb it edemediğimiz b ir sebepten  

dolayı bu tay in e  itiraz e ltile r. Bu va z iye tte , İstan b u l’da sadaret kaym akam ı 
olan Saatçi H aşan Paşa azl ve  hapsolunarak , yerine, serdarhğı istem iyen  
Güzelce M ahm ut Paşa getirildi.

Celâlîlere karşı, yaz ın  alınan tedb irlerd ek i noksan lık ta  a lâka ları olduğu 
idd ia o lunan Y eniçeri Ağası, M üftü E fendi ve  A nadolu  K ad iaskeri azlo lundular. 
Deli F erh at Ağa, 5̂ eniçeri ağası ve  Sunu llah  Efendi, ikinci defa m üftü  (şeyhül
islâm) oldu lar  ̂ A yak lan an  “sipah zorb aları” eelâlilerin A nad o lu ’da y a p tık 
la rı ta h rib a tta n  “ m ahrem -i sa lta n a t” o lanları sorum lu tu tu yo rla rd ı, id d ia 
ların a  göre, b u n lar durum u P ad işah tan  gizlem ekte id iler. Asi K a ra yaz ıc ı’y ı  ele 
geçirm eye uğraşan Sinan Paşazade M ehm et P aşa ’y ı azlettirın işlerdi. B ü tün  

bu fen alık lar vüzeran ın  rü şve t a lm aları yüzünden doğuyordu Y eniçeriler 
de bu konuda âsi sipahileri tu tm u şlard ı. A siler, ilk  elde K apıağası ile k ızlar 
Ağasını idam  e ttird ile r ve  P adişahı “ a yak  d ivan ın a” çıkm aya m ecbur e t
tile r Hadise bü yüm ekte id i; bu  esnada B elg rat’ta  bu lunan V eziriâzam  
Yem işçi H aşan P aşa ’nın da idam ı isten iyordu . P a y ita h tta  çıkan hâdiseleri 
dikkatle  tak ibeden V eziriâzam , 1603  şubatında İstan b u l’a gelip yetişerek , 
va z iye ti lehine çevirdi. P adişah ve  yeniçeriler Yem işçi H aşan P aşa ’y ı  tu t-
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m aya başlad ılar. S ipahilerin  isyandan vazgeçm eleri ve ayak lanm ada baş olan
la rı hüküm ete teslim  etm eleri için kendilerine haber yo llandı. İsyancıların  

te k lifi  kabu l etm em eleri üzerine, İstanbu l kap ıları kap an arak , zorbalar im ha  
olundular. D ört bin sipahi A nadolu 'ya  k açtı; bun ların  isim leri kam ilen def
terden  çıkarıld ı ‘. Cerrah M ehmet Paşa şu b atta  “ Celâli seferine” m em ur oldu. 
Onbeş gün sonra bu k arard an  vazgeçilerek, bu defa, K a p ta n -ı D erya  Çaga- 
lazade Sinan P aşa  “ Celâli serdarı” oldu.

Bu hâdiseleri K a ra h isa r’daki k ışlığından takibeden  D eli H aşan, k e t
hüdası Ş ah verd i’y i İstan b u l’a yo llu ya rak , isyan dan  vazgeçild iğini bildird i 
ve  m ansıp ta lebetti.

Bu sipahi isyan ı ile Deli H aşan grupunun m uh akkak  b ir m ünasebeti 
olm akla beraber, bunun neden ib a re t olduğu belli değildir. Y an lız , Deli Ha- 
san’ın  hüküm etle  barışm ası sipahilerin m ağlup o lm aların ın  peşinden gel
m iştir. H üküm et, celâlîlerle anlaşm a tek lifin i kabu l ederek. Deli H asan’ı 
Bosna B eylerbeyliğ ine ve  yed i arkadaşını da, yine R um eli ta ra fın d a  m uh telif 
sancak beylik lerine  ta y in  etti. D örtyü z celâli bölükbaşısı da “ Bölüğe” 

(yan i A ltı-B ö lü k  Sipahiliğine) geçirildiler ^

C elâlîlerin bu en b ü yü k  şeflerinin teslim  olm asından sonra, A nad o lu ’yu  
sükûnete- kavuşturacağın ı üm it eden hüküm et, b ir de, “ celâlîlerin  yan ına  

va ra n la rın  cürüm  ve günahları um um en affo lunm uş” olduğuna dair ferm an  
çıkardı K ırım ’da, han lık  meselesinden hanzadeler arasında çıkan m ücade
lede sonunda kaçarak  A nado lu ’daki celâlilere iltica  eden Selâm et, Şah in  ve  

M ehm et G iray la r da padişah ta rafın d an  affo lundu lar. D eli H aşan P aşa, 1603  

b aharınd a, kışlığından kalkarak , onbin Celâli askerin in başında olduğu halde, 
G elibolu’y a  hareket e tti B unu haber a lan  Gelibolu halk ı arasında bü yük  
b ir panik  çıktığını görüyoruz. H alk, yerlerin i, y u rtla rın ı terkederek , e tra fa  
sığ ın ıyorlard ı; bilhassa İstan b u l’a m uhaceret fazla  idi. İşe hüküm et el k o y a 
ra k , halk ın  yerlerinden  kım ıldanm aların ı y a sa k  e tti \ Deli H aşan R um eli 
yakasın a  geçtiği zam an, ileri gelen arkad aşların dan  K arak aş  A hm et, geri dö
nerek, A n ad o lu ’da Celâlîliğe devam  e tti ki, yerind e an latılacak tır. T a v il M eh
m et dahi bu gruptan  ayrılm ış o lm akla beraber, bunun zam anını b ilem iyoruz.

Deli H asan’m , K arah isarısah ip ’tan  (A fyo n ’dan) hareketle , B elg rad ’ta  

bu lunan “ O rduy-ı hü m âyû n  serdarına” k avu şan a  k ad ar tâk ip  ettiğ i yo llard ak i 
h alka  olan m uam elesi hakkında P eçevi ve  N aim a’m n verd ik leri bilgi ile, 
A b d ü lk ad ir’in  izahatı b irb irin i tu tm u yo r. E vve lk ile r, bu  tanınm ış Celâli Şefi
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be^^Ierbeyi olsa da, Celâlîlik ta v rın ı asla bırakm adığım , Gelibolu ve  E d irne’de 

birçok yo lsuzluk lar yap tığ ım  söyledikleri lıalde sonuncu m üellif, aksine, 
dürüstlüğüne şahadet etm ekted ir  ̂ A bd ü lkad ir, bu sırada seferde olduğuna  
ve  Deli H asan’ın  hareketi ile yak ından  ilgili bulunduğuna göre, dediklerine  
inanm ak lâzım dır.

Deli H asan’ın  onbin kişilik  b ü yü k  celâli k u v ve tle ri ord u ya  B elgrad ’tan  
sonra katıld ı. Celâlîler, Sadrazam ın  çadırını sard ık ları halde. Celâli Şefi dört 
yüz tanınm ış ccIâlî bölükbaşısı ile b irlik te  Sadrazam  tarafm d an  kabul 
olundular ve  “ hir'at” giydiler. T a ta r ordusunun başında bu lunan Gazi G iray, 
A nado lu ’ya  kaçan hanzadeleri h im aye eden Deli H asan’a düşm an olduğundan  
dolayı, celâlilerle bir a raya  gelm eyi tenezzül saya rak  Sadrazam ın  ordusuna  

k atılm ay ı redd etti \

Peşte’ye yaklaşıld ığında, A vu stu ry a lıla rla  yap ılan  harpte, D eli H asan’m  
A nadolu ’nun başına belâ  olan celâli sekbanlarından 6 b in kişi şehit oldu. 
Bu kadar felakete sebep olarak , bunların  m etris kazm ayı kabu l etm eyip, 
A nadolu ’daki tarzda harp  etm eyi tercih  e ttik leri kaj^dolunm aktadır. Celâli 
Ş e fi Deli H aşan da, Bosna B eylerbeyliğ i sırasında ha lk  ile geçinemedi ve  niha
y e t idam  olundu'I.

B urada ehem m iyetle üzerinde durulacak mesele, îra n ’a karşı olan 
harplerde dahi te redd üt etm eden ölen celâli levendlerin in , A nadolu'daki 
tah rip k âr ve  gaddar ru h la ıiy le  düşm an karşısındaki kahram an lık ların ın  

b irb iriy le  tezat teşkil etm ekte olduğudur. Bu hâdise ancak A nad o lu ’nun 
İktisadî sefa leti ile izah olunabilir.

S — Altı - Bölük Halkının Ayaklanması Ve Halk İle Suhtelerin Birleşmesi

D evletin  ulûfeli askerlerinden olan A ltı-B ö lü k  (sipah, silâh tar, sağ 
ulûfeciler, sol u lûfeciler, sağ gureba, sol gureba bölükleri) halkın ın  Anadolu  
hâdiselerinde, bölük bayrağ ı çekerek olsun, üm eranın kapu  ağalığını kabul 
etm ek sure tiy le  olsun, ne k ad ar b ü yü k  rol oynad ık larm ı şim diye kadar k a yd e t
tiğim iz o luu tu lar ye te r derecede gösterm iş bu lunm aktad ır. Y in e  yukarıda  
söylediğim iz üzere, K a ra yaz ıc ı ö ldükten sonra, bu  tanınm ış Celâli Şefin in  
ağalığını yapm ış bu lunan birçok “ sipah zorbaları”  Deli H asan’daiı ayrılm ış  
bu lunm akta  idiler.

Deli H asan’ın  B a tıy a  h areket ettiğ i 1602  baharında, pek çok sipah zorbası, 
yin e  üm eranın kapu ağası o larak , d evriye  bölükleriy le  faa liye te  geçmişlerdi. 
F ak at, ayn ı sırada, A nadolu  o lay la rı içinde tam am iyle  yen i v e  m ühim  bir  
hâdise olm ak üzere, sipahilerin top lu  ayak lan m aları doğm aya başlıyordu.
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Şim di, burada, bu hareketin  “ fe tre t devrin i” a lâkad ar eden k ısım larım  hulâsa  
edeceğiz.

Sonradan  ha lk  dilinde “ sipah sürgünü” , “ sipah zorbası yağm ası” gibi 
ad lar a lan  bu b ü yü k  hâdisenin ilk  defa Saru han  Sancağında b a ş la ya rak  geliş
tiğini görüyoruz. D eli H asan’ın K ü ta h y a  ve  K arahisarısah ip  ta ra fla r ın ı istilâ  
ettiğ i 1602  de, Saru h an ’da Memi N azır ve  oğlu Y u su f ile kardeşi İb rah im  ve  
M üezzinoğlu M ustafa Nazır adlarında dört şahıs, A ltı-B ö lü k  b ayrağ ı açarak  
“ üç d ö rt yüz eşk iya”  ile dolaşm aya başlam ışlardı.

A d a la  v e  B orlu  kazaları halkının A nadolu  B eylerbeyisi M ehm et P aşa ’y a  
y a p tık la rı şikâyete göre, H ayran lar K ö yü n d en  adı geçen Memi, kardeşi İbrahim  
ve  dam adı Memi ile, yan ların a  kırk  elli k ad ar levend to p lıya rak , sipahi o lduk
ların ı idd ia ile, gezm eye başladılar. Y an lız  T irh an ya t K azasın dan  sekiz yüz bin  
akçe salm a top lad ık la rı söyleniyordu. E rtesi sene, yan i 1602  de, kendilerine  
Em re K ö yü n d en  M üezzinoğlu M ustafa N azır arkadaş oldu. L evend ler de böyle- 
ce “ üç d ö rt yüz e şk iyay ı” buldu. A sîler, ahalin in karıla rın ı ve  çocuklarını 
a lıyo rla rd ı. B u n ların  korkusundan pazarla r kuru lm az olm uştu. H alk hicrete  
hazırlan m ak ta  id i '. Şeytan oğu lları denen Memi ve  kardeşi İbrah im , adam - 
la riy le  b irlik te  M anisa ve  M enemen’den salm a top lad ık la rı sırada, H üküm et 
M erkezi ta ra fın d an  yak alanm alarına  m em ur olan H aslar N azın M ahm ut 
Çavuşu ve  m aiyyetindek i ‘'padişah ku lların ı” b asarak  k a tle ttile r. B u hâdise 

halk  arasında heyecan y a ra ttı .  Bu sırada m edrese talebesin in  de o rta ya  
çıktığını görüyoruz. X V I . asrın  orta ların dan  beri ara la rın d a  sıkı b ir b irlik  
olan ve  daim î isyan  halinde bu lundukları için, silâh ku llan m akta  da m aha
re tle ri bu lunan  sah te ler, ahaliden ya rd ım  görm eleri sayesinde, levend lerin  
karşısına ç ık tılar. Çarpışm ada, âsilerin şefi olduğunu söylediğim iz Ş eytan -  
oğlu M emi ve  dam adı ö ldürüldüler. B u m u va ffa k iye t suhtelerin  üzerine 
halk ın  b ü yü k  sem patisin i çekti. F akat, Saru h an ’da ve  h a ttâ  b ü tü n  A nadolu  
V ilâyetin d e  bu lunan  A ltı-B ö lü k  sipahileri arasında m edreselilere karşı 
şiddetli b ir tep k i doğm akta gecikmedi. E vve lâ , ŞeytanoğuU anm n ö ldü rü l
düğü T irh an ya t K asab asınd a, m edreseliler ile Saru han  sipahileri arasında  
kanlı b ir çarpışm a hazırlığı yap ılm akta  id i; A ltı-B ö lü k  zorbaları suhte- 
lerden, ölenlerin  kanını istiyo rlard ı. H üküm et ta ra fın d an  m eselenin ta h k i
kine İzm ir K ad ıs ı M ahm ut ta y in  olundu. K ad ı, T irh an ya t K asabasına  
vard ığ ı zam an, ha lk  medrese talebesinden m em nuniyetlerin i b ild ird ik lerin 
den başka, A fyo n k arah isa rı’nda k ışlam akta  olan v e  b ahara  Saru h an ’ı istilâ  
etm eleri m uhakkak bu lunan celâlîlerin, en ziyade m edreselilerden k o rk 
tu k la rın ı söyliyerek , ta lebenin  “ sair eşk iyay ı ele geçirm elerine em r-i âlîşan in a 
y e t olunm asını” ta lep  e ttiler. A d ı geçen K a d ı, kasaba ahalisinin bu arzusunu  
m erkeze arzettiğinde, “ fU hakika şakî-i m erkum un hakkından  gelinm ek feth -i
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k ılâ ’ ve  inhizam -ı celâlî-i dalâletm eal k ad ar ehl-i islâm a husûl-i k u v v e t-i k a lb ” 
olduğunu ifade ile, diğer eşk iyaların  da h ak ların dan  gelinmesi için  halk ın  
rica ların ın  kabulünü istedi ( ı). Böylece, m eseleyi tahk ike m em ur olan kim senin  

A ltı-B ö lü k  zorbaların ı haksız çıkarır yoUu b ir neticeye varm ası, Saru h an ’da 
b aşlıyan  “ sipah” hareketin i a levlendirm iş gibi görünm ektedir. H akikaten, az 
zam an içinde zorbaların  “ cem iyeti” b ü yüdü ; M anisa Şehri âsiler ta ra fın d an  
gittikçe sarılıyordu . H alk, M erkeze yo llad ık la rı bir ş ikâyette , M anisa askerle
rin in  seferde bu lunm akta  olm aları do layısiy le , sipahi zorbaların ın  şehri 
yağm a etm elerine engel o lunam ıyacağııu b ild irm işlerdi 2.

Medrese talebesi ile A ltı-B ö lü k  halk ı arasında ilk  gibi görünen şu hâdise  
geniş A nadolu  v ilâyetle rin in  hem en her ta ra fın a  s iraye t eden “ sipah” a y a k la n 
m asının başlangıcı olduğu gibi, X V I . asrın orta ların d an  beri H üküm etin ve  

halkın düşm anı o larak görülen medrese talebesin in  de, celâlîlere karşı aha li
nin yan ında şehirlerin m üdafaasına yard ım  etm eye başlam aların ın  da baş
langıcı oldu. A rt ık  bundan sonra m edreselilerle, A ltı-B ö lü k  halk ın ın  sık sık 
çarpışm alarına şahit oluyoruz.

1603  baharından  itib aren  suhtelerle, A ltı-B ö lü k  halk ı arasındaki m ücadele 
daha çok büyüdü . H alk, sipah zorbalarına karşı, tam am en ta leb ey i tu tu y o r
lard ı. M edreselilerin basm a içlerinden K üçük adında b ir başbuğ geçmiş bu lu n
m akta idi. A yd ın  ve Saru haıı ta ra fla rın d a  m uhassıl-ı em val bu lunan Eski 
A nadolu  B cylerbeyisi Ü veys Paşazade M ehm et Paşa, daha ziyade sipahilerin  
lehine şahadet eder m ahiyette  o larak , İstan b u l’a yo llad ığı arzında “ Bölük  
H alkı” ile suhteler arasındaki gerginliği, bunu “ K ü çü k ” ün teşv ik  ettiğ in i, dö rt  
beşyüz m ikdann da ta lebenin  “ sipah taifesi ile m uharebe ve  m ukatele  

ederek v a ru b ” A laşehir K alesin e kapandık ların ı, şehir halkının m edrese
lilerle it t ifa k  etm iş bu lu ndu k ların ı ve  “ B ölük H alkı” na  karşı, on larla  ayn ı 
safta  çarp ıştık la rım  b ild irm işti. M ehm et paşa, yüzd en  faz la  adam  öldüren  

suhte şefi “ K ü çü k ”ü kendisine teslim  etm eleri için AlaşehirlU ere iki defa  
adam  ve  m ektup gönderdiği halde, te ld ifin i reddetm iş bu lu ndu kların ı söy lü 
yord u . Sab ık  B eylerbeyin in  iddiasına göre, eğer m edreseliler ve  h a lk  bu adı 
geçen suhteyi teslim  etm ezler de, kaleden dışarı çıkm asına fırsa t verirlerse, 
“fitn e ” nin büyüyeceği ve  “ K ü çü k ” ün, b irkaç sene evv e l K a ra m an ’da tü 
reyen  “ Sevm ek” (yahut söm ük) ad ındald  suhteden daha teh likeli olacağı 
m uhakkak idi. Netice o larak , M ehm et P aşa, H üküm etten, âsi suhte başbu
ğunu kendisine teslim  etm eleri için, A laşeh ir halkına ferm an yo llan m a
sını ve  m eseleyi halletm ek üzere se lâh iyet verilm esini rica ediyordu. S u h te 
lerle B ölük H alkı arasındaki an laşm azlık  ancak bu suretle hallo lunabihrd i ^
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D iğer ta ra ftan , hem en bütün  kaza kad ıları hep m edreselilerin  haklı, 
sipah zorbaların ın  ise “ eşkiya” v e  “ zorba” o ldukların ı a rzettik leri halde, 
H üküm et M erkezi, y a  daha çok M ehm et P aşa ’y a  inandığından ve y a h u t 1603  
Şubatınd a  İstan b u l’daki isyan larında A ltı-Bölüic halk ına karşı gösterilen  

şiddeti ta m ir m aksadiyle, S aru han ’daki d âvâd a  suhteler aleyhine b ir ferm an  
çıkardı. Bu ferm anda, Saruhan  ve  Saru h an ’a bağlı c iva r sancakların  h a l
kının suhtelere ya rd ım  etm em eleri hususunda ‘‘ şa rtlan m ala rı” ve  “ fesad” ı 
çıkaran suhtelerin  de “ haklarından gelinm esi” em redilm ekte idi. A d ı geçen 
ferm anın  “ B o rlu ” K ad ısın a  hitaben yaz ılan  suretin i ellerine geçiren sipah  
zorbaları soygunculuk için bü yük  b ir fırsa t elde ettiler. B ergam a’da otu ran  
A rn a v u t A li, M ehm et, M usa ve b ir de yeniçeriden ib a ret b ir grup ahalin in  
a tla rın ı ve  k a tırla rın ı cebren a ld ık larından  d o layı bu hava lin in  halk ı ile a ra 
la rı açıktı. B u n lar Saru lıan ’da top lu  bu lunan B ölük H alkını a la rak  Bergam a  
havalisine getirdiler. İçlerinde, m edreseliler ta ra fın d a n  katled ild iğin i söyle
diğimiz M em i’nin kardeşi Şeytanoğlu  İb rah im  de v a rd ı ı. K ız  M ustafa, K öse  
K ap lan , bu k u v v e tli “ cem iyet” in başında bu lu nuyorlard ı. A si sipahiler, B e r
gam a k öylerin i ateş ve  kan içinde vu rm aya  başlad ıla r; suhte a rad ık la rın ı söy
lü yorla rd ı. B ir sipahinin, evinde öldürülm esini bahane ederek, ahahden kudreti 
üstünde “ d iy e t” top lam akta  idiler. A yn ı sıralarda, Nuh P aşa ’nın m aiyye- 
tinde celâli seferinde bulunan diğer birçok tanınm ış sipahi zorbaları da, 
gelip, arkad aşlariy le  b irleş tile r2. K a ra yaz ıc ı zam anından beri ad ları geçen 
İnegöllü H üseyin, Telli İbrahim , Şeytanoğ lu  İb rah im  vesair zorbalar, beş 
a ltıyü z k işilik  b ir k u vve tle  (ki bunların  çoğu levend olup, asıl sipahilerin  
h izm etkârları sıfatı ile yan ların d a  bu lu nuyorlard ı), 1603  A ğustosunun başında, 
b ir kasaba kadar b ü yü k  k ö y  olan K ırk a ğ aç ’ı basarak , y irm i k ad ar insan öl
dürdüler ve  b irçokların ı da yara lad ılar. 10  m ilyon  akçelik m alların ı yağm a
dan başka, “ eınred oğlanlarım  ve  k ız ların ı” çad ırların a  götürdüler. H alk, 
korku dan  hep dağlara kaçtı. Cam ilerin h a lıları ve k ilim lerin in  bile  to p 
landığı, “ M ushaf-ı şerif” leriıı yakıld ığ ı ş ikâyet olunuyordu. E v ler kam i
len yakılm ış, otu racak  bina kalm am ıştı. H alk nam ına yo llan an  arzda, 
aile leriy le  dağlarda kald ık ları, a rtık  köyde barınacak  yerle ri bu lunm adığı, 
esasen te k ra r  köye va rsa la r bile, “ zo rb a la r” ta ra fın d an  kâm ilen katlo lıı- 

nacakların ın  m uhakkak olduğu ifade o lunm akta  idi

K a ra rla rın d a  daim a o lay la ra  tâb i olduğu görülen H üküm et M erkezi, 
bu feci m anzara karşısında, bu defa da halka ve  m edreselilere ferm an  yo llıya -  
rak , âsi sipahilerin  hadlerin in  bildirilm esini em retti. B unun üzerine, çad ırla
rın ı ve  yağm a ettik leri m a llan  top lay ıp  kaçan sipahi zorbaları, B ergam a halkı 
nam ına yap ılan  b ir m ahzarda belirtild iğine göre, “ daha ziyade a tlu  ile geUriz

2 1 8  CELALİ tSYANLARI

1 Bu şahıs dii Karayazıcı’mn ağalarmdandır: Hüseyin Hüsamettin, aynı eser, s. 364.
2 Topkapı Müzesi Arşivi, Balıkesir Ş. Sc. Nr. 3, s. 179 (27 ramazan 1012 tarihli kayıt.)
3 Başbakanhk Arşivi, îbnülemin, karton 3 /697 (rebiülevve! 1012 tarihli arz).



v ilâ y e ti tah rip  ederiz bize kim se hail ve  m ani olam az D ivan-ı Hümâ- 
y û n ’da neler eyled ik” diye de haber y o lla d ıla r ’ .

İstan b u l’dan, sipah zorbaların ı te ftiş  ve  cezalandırm ak için yo llanan , 
A ltı-B ö lü k ten  S ilah d arla r A ğası A li A ğa, B alıkesir’e gelip, suçlulardan ele ge
çenleri m ahkem eye getirm eye başladığında, H ızır Çavuş adında b ir m ukataa  
emini, yu k arıd a  bahsettiğim iz hâdiselerde sipahi zorbalarına hizm et etm iş ve 
“ sipah k isvesi” giyerek “ yeşil b a y ra k ” taşım ış olan b ir şahsın m ahkem eye  
getirilm esini istem işti. H ızır Çavuş, Som a’da sipah zorbaları ta ra fın d an  kendi
sine a it ev lerin  v e  ah ırların  yak ılm ası sırasında, bu şahsın da âsilerle b irlik te  

bulunduğunu ve  dolayısiy le  suçlu olduğunu iddia ederken, sipah zorbalarının  
bahsettiğim iz faa liye tle ri hakkında daha geniş m alûm at verm ekted ir. Buna  
göre, âsiler K ırk ağ aç ’ı bastık la rı zam an iki bin kişi idiler. Bu kasab ayı y ık 
tık ta n  sonra, K u la ’y ı m uhasara etm işlerdi. B u ray ı da yağm a edecekleri sırada, 
medrese talebesi, şehrin im dadına yetişerek , ha lk  ile b irlik te  sipahi zorba
ların a  hücum  ettiler. B unun üzerine, sipahiler, k ırk  elli a tlı ve pek çok da 

sekban ölü-vererek  K u la ’y ı terke m ecbur oldular. Şeflerden  Çalık M ustafa  
ölmüş, Inegöllü H üseyin ve  Şeytan oğ lu  İb rah im  yara lanm ışlard ı. Sipahi 
zorbaları, suhtelerin  takibinden kaçarken , K u la  köylerin i y a k tıla r . A yn ı 
m ahkem ede, üzerlerinde yağm a eşyası bulunduğundan dolayı m uhakem e 
edilen üç şahıs da sipah zorbalarının iki bin a th   ̂e iki yüz k ad ar tü fek li 
sekban o lduklarm ı, kendilerin in bu grupun içinde bu lundukların ı, K u la ’yı 
ve köjderin i yağm adan ve  ateşe ve rd ik ten  sonra, A kh isar K asab asın ı v e  bu 
kadılığın k öylerin i de ayn ı suretle yağm a ve  tahrip  e ttik lerin i, ondan sonra 
kendilerin in a y rıla ra k  kaçtık la rın ı, zorbaların  ise hep b irlik te  T ırh a la ’3'1 
basm aya g ittik lerin i söylediler

Y ine B alıkesir M ahkem esinde ifade veren  b ir çocuk kendisinin T ırhala  

kazasına tâb i O tan (E vta n  ?) köyünden olduğunu, K arak ıhçoğ lu  A bdi Bey  
adında b ir sipahi, zorbalarla  kö yü  bastığında, kendisini de alup N ııh P aşa ’nm  
yan ın a  (celâli seferine) götürdüklerim  ve oradan  döndüklerinde, yukarıda  

ad lan  geçen kasaba ları ve  köyleri b astık la rın ı, ondan sonra kendi ağasının, 
ya n i A bdi B ey ’in, kendi k öyü  olan Y ereg iren ’e geldiklerini, oradan  da, 
d u rm ıyarak  M idilli A dasına geçtik lerin i ve  kendisinin oradan B alıkesir’e 
kaçm ış olduğunu söylüyor ki, bu ifadeden, S aru han  yöresinde geçtiğini söy
lediğim iz 1602  deki sipah ayak lan m aların ın  daha geniş ölçüde cereyan etmiş 
olduğunu da anlıyoruz.

Saru h an ’da o rta ya  çıkan bu sipah-suhte anlaşm azlığının oldukça kanlı 
hareketlere sebep olduğu, bilhassa zorbalar ta ra fın d a n  kasabalarda ve  köylerde  

b ü yü k  yağm a ve  tah rip ler yapıld ığ ı anlaşılm akla beraber, bu konuda daha
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fazla  bilgi yo k tu r. A ncak , H üküm et M erkezinin de bu mesele ile fazla  
meşgul olduğuna bak ılarak  ehem m iyeti tah m in  o lunabilir. M eselâ, 16 0 4  y ıh  

baharınd a, Onun yu k arıd a  adı geçen S ilâ h ta rla r A ğası A li A ğ a ’y ı “ m eh ay if 
te ftiş in e” yollad ığın ı ve  m edreselilerle sipahiler arasındaki d a va y ı ha lletm eye  
g ayre t ettiğ in i görüyoruz.

A li A ğa, M anisa’y a  geldiğinde. S u ltan  Cam iinde şehir ileri gelenleri ile  
K ad ın ın  ve  S ilâ h ta r Ağasının huzurunda, suhtelerin  m üm essilleri olan sekiz 
kem erbaşı ve  A ltı-B ö lü k  halkının m üm essilleri top lan arak , b ir anlaşm a y a p tı
lar. B una göre, A ltı-B ö lü k  halkı suhtelere sataşm ıyacak lard ı; buna m ukabil, 
suhteler de silâh taşım ıyacak larm a söz veriyo rla rd ı. Bu ah itlerine sadık kalm ak  
üzere, ild  ta ra fın  m üm essilleri “ M ushaf-ı Şerife” el b astıla r ı.

1603  te  A ltı-B ö lü k  halkı ta rafın d an  çıkarılan  başka b ir hâdise de B ursa  
v e  B alıkesir ta ra fla rın d a  geçti. Y apılan  ş ikâyetlere  göre, bu  y ılın  M art ayında  
(yan i, İstan b u l’dan dört bin sipahinin kaçm asından az sonra) a ltı yüz kad ar  
bir a tlı grupu. B ursa  top rak ların d a  o rta y a  ç ıkarak , B alıkesir Sancağına girm iş
lerdi. Bunu gören kö y lü le r telâşa düştüklerinden do layı, köylerin i korum ak  
için bazı ted b irle r a ld ılar. Burgos ve  O rtakçı köyleri h a lk ı bu m aksatla  
top land ık la rı sırada, sipahilerden otuz k işilik  b ir ka file , ön lerinden geçerek, 
B alıkesir’e vard ık la rın d a , m ahkem eye m üracaatla , köy lü lerin  kendilerine  
tecavüz ettik lerin i iddia ettiler. H üküm et M erkezine ik i ta ra fta n  m ütekabil 
ş ik âyetle r oldu 2. Şehrin ileri gelenleri ile sipahiler arasında da bazı hâdiseler 
çıktı 3. F a k a t bunları, ayd ın la tacak  bilgi yo k tu r. B undan başka, bu sipahi
lerin  Saru h an ’daki sipahilerle birleşip b irleşm edikleri belli değildir.

Saru h an ’da ve  B a tı Anadolu  çevrelerinde, bu ta sv irin i verdiğim iz sipalı 
zorbaların ın  ayak lanm alarına  ve  kasaba larla  k öy leri tah rip  etm elerine  

eşit o larak , ya n i 1602  ve  bilhassa 1603  y ılla rın d a, A n ad o lu ’nun  diğer 
sahalarında da, yine A ltı-B ö lü k  bayrağ ı ta ş ıya n  “ sipah zorb aları” nın ç ıkar
d ık ları hâdiseler de ayn ı derecede m ühim  ve  tah rip k ârd ır. B ilhassa A n k ara  

Sancağında, 1603  te  b ü yü k  b ir “ sipah zorbası yağm ası” pek geniş ve  tesirli 
olm uş, zorbalar, ha lk ın  elinde, a t, k a tır, deve, sığır, ne bu labild ilerse sürm üş
lerd ir. A yn ı sıra la rda , A n kara , K a ra k aş  A h m et’in istilâsına uğram ış b u lu 
nu yordu . Şu  halde bu sipah zorbalarının, adı geçen m eşhur celâlî ile m ünase
betlerin in  ne olduğu bilinem ediği gibi, b u raya  nereden geldikleri ve  nereye  
g ittik leri de belli değildir. H âdiseyi ancak bu kad ar biliyoruz.

Celâlî isyan la rı içinde, bü yük  ve k a rak te ris tik  b ir hâdise o larak , 1601  
de S aru han  ta ra fla rın d an  b aşlıya rak  geliştiğini gördüğüm üz bu sipah zor
b a ları k ıyam ı, 1603  y ılında  bitm em iş, bilakis, ertesi sene, yan i 16 0 4  te  ve  

ondan sonra da b ü tü n  A nado lu ’da m eydana gelm iştir. F ak a t, meselenin
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bundan sonraki safhası “ b ü yü k  kaçgunluk” d evri içinde m utâlea edilmesi 
lâzım  geldiği için, burada 1603  ten  sonrasına geçm iyoruz.

Sipah zorbalarının, üm eranın  m aiyyetinde, kapu ağası o larak  veya  m îri- 
m iran bölüğü halinde oyn ad ık la rı ro ller de ayn ı ölçüde önemli olm akla beraber, 
b u n lar üm erayı ilgilendiren hâdiseler arasında kaydolunucağı için, bu raya  
dahil etm iyoruz.

6 - Deli H asan’m  H üküm etle B arışm asından Sonra Türeyen  
B üyük  Sekban D algaları

K a ra yaz ıc ı’nııı 16 0 1  sonunda ölmüş olm asm m  Anadolu  için h ay ırh  

olm adığını, onun başında top lanan  celâlîlerin  parçalanm ası ile, Y eşilırm ak  
çevrelerinde, K astam onu , Çankırı, v e  Sinop sancaklarında b ü yü k  celâli 
gruplarm ın türediğini, b iraderin in  yerine  geçen Deli H asan’ın  da yine k u vve tli  
bir sekban kitlesiy le  A nadolu  v ilâ ye tin e  geldiğini, K a ra yaz ıc ı’nın ağalığında  
bu lunan “ sipah zorbaların ın  Saru han  ta ra fla rın d a  eski bö lük arkad aşlarıy le  
birleştik lerin i ve  kasabalarla , köylerde b ü yü k  ta h rib a ta  g iriştik lerin i söyle
m iştik.

Deli H asan'ın, H üküm etle b a rış tık tan  sonra, 1603  baharında A n ad o lu ’yu  

te rk  ile R um eli’ye gidişi, K a ra y a z ıc ı’nın ölüm ü sırasında olduğu gibi, celâli 
m ücadelesinin sakinleşm esi değil, geçm iştekine nazaran  misli görülm edik dere
cede kabarm ası ve um um ileşm esi neticesini verm iştir. Şim di, elimizde 

m evcut m alzem enin m üsaadesi ölçüsünde olarak , bu pek ehem m iyetli olan  
ta rih î o layın  tasv irin i yapacağız:

Deli H aşan G elibolu’y a  geçtikten sonra, ondan ayrılan  K a ra k aş  A hm et, 
T avil M ehm et ve  diğer ad ları b ilinm eyen birçok şe fle r A nado lu ’da celâli h a ya tı 
yaşam aya  k a ra r verd iler. F ak a t, bu n ların  da b ir arad a ka lm adık ları ve  herb iri- 

nin, b irer grup teşk il ederek, dağıld ık ları görülüyor. K a ra k aş  A hm et, G elibo
lu ’dan döndükten sonra, b ü yü k  b ir levend  k itlesin in  başında olduğu halde, 
Eskişehir üzerinden A n k a ra ’y a  h areket e tti ı. B u gelen levend selinin halk  
üzerinde yap tığ ı e tk i m üthiş idi. C ivar köylerden pek çok insan A n k ara  
kalesine sığınıyordu. K a ra k a ş ’ın  celâli k itle le ri, aşağı yu k a rı 1603  H aziranında
o zam an A nado lu ’nun en b ü yü k  ve  zengin şehirlerinden birisi olan A n k a ra ’ya  
girdiler. B ü yü k  b ir yağm adan sonra, K araoğ lan  ve  T ahtakale  çarşıları kâm ilen  
yak ıld ı. Eski T ahtakalede de pek  çok d ü kkân ların  v e  b irb irinden uzak sem t
lerde olan Şengül, K a ra cab ey  ham am ların ın  yanm ış olduklarım  bilm ekle
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beraber, bu sem tlerdeki yangın sahasının genişliğini b i l e m iy o r u z A y r ı c a ,  
şehrin m ahallelerinde dahi pek çok evler yanm ıştı. Celâlîler asıl b ü yü k  h an 
ların , depoların  v e  bezazistanın bulunduğu dış kale ile çevrili A tp a za rı’na 
girem em işlerdi. B u fe lâketli hâdisenin A n k ara  şehrinde yap tığ ı hasar hakkında  
um um î b ir rakam  söylem eye şim dilik im kân olm am akla beraber, bu hususta  
b ir f ik ir  verm ek  için, bazı m ikdarlar kayd etm ek  m üm kündür. M eselâ, 
K azan cıla r Çarşısında va k fa  ait b ir dükkân ancak 1300  akçe sarfı ile yeniden  
yapıld ığ ı gibi, K aracap aşa  V ak fına  a it K aracap aşa  (K aracab ey) H am am ının  
tam irine de, 18660  akçe g itm iştir 2. Y angın  sahasının genişliği, ya n a n  dükkân, 
han, ham am , ev  vesair b inaların  yüzlerce olm ası ve  hele bu n ların  içindeki 
eşyala r düşünülürse, m addî zararın  m ilj-onlarca akçeyi çok aşmış olacağını 
kabu l etm ek lâzım  gelir. Celâlîlerin baskını ile A n k ara  köylerin in  aldığı şekil 
daha feci idi. Hemen nüfusunun b ü yü k  b ir ekseriyeti kaçm ış ve  k ö y le r bom boş 
kalm ıştı. K a ra k a ş ’tan  sonra “ Çörekoğlu denen zorb a” nın em rinde yen i b ir 
celâli k itlesi A n kara  Sancağını süpürdü. Sadrazam ın haslarından  olan, H ay
m an a ’daki ik i ağası b u n lar tarafın d an  katlo lundu . Çörekoğlunun arkasından, 
ayn ı Sancağı, b ir de nereden geldiklerini bilm ediğim iz “ sipah zorb aları” 
ta la n  e ttile r  Sipah zorbalarından sonra, Çörekoğlu yeniden dördüncü  
yağm a ve  tah rib i ya p tı. Böylece A n k ara  Sancağı, 1603  y ılı ya z ı esnasın
da, tan ı dört defa sekban istilâsına uğradı'*. B u b ü yü k  CcIâlî ve '‘»ipalı 
zorbası” grupların ın  b irb iriy le  m ünasebetlerinin neden ib a ret olduğunu  
bilem iyoruz. B um üthiş sekban dalgaların ın  m evzuum uz için olan ehem m i
y e t i şehirlerde ya p tık la rı büyük  ta h rib a tta n  ziyade, köylerde m eydana ge
tird ik le ri geniş ölçüde nüfus hareketlerid ir ki, buna ilerde y in e  tem as ede
ceğiz.

K astam o n u  ta ra fla rın d a  F etretin  nasıl b ir m anzara gösterdiği belli o lm a
m akla  beraber, 16 0 1  baharında Deli H asan’dan ayrıld ığ ın ı söylediğim iz  

Y u la rk as tı, ka lab a lık  b ir levend  k itlesi ile ora lard a  idi. S inop, Çerkeş, K a s ta 
m onu, T aşköprü gibi kasaba lar m ütem adiyen bu m eşhur Celâlinin tahrib in e ve  

yağm asına  m aruz bu lu nuyorlard ı. H attâ  K astam o n u  şehrinin im dadına ta  
A n k a ra ’dan yard ım cı yo llan m ıştı 5. K a ra k a ş ’ın  A n k a ra ’y ı  bastığ ı 1603  yazında, 
Y u la rk as tı da tek ra r K astam o n u ’y u  bastı. A n k a ra ’da olduğu gibi, orada da 
h alk  b ir de k ap u ku llan n ın  yağm asına uğradı III. M urad devrinden  beri
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1 Ankara siciUerinde bu yangınlarla harap olan bina ve dükkânların, arsa ve tamirlerine 
ait pek çok kayıt mevcuttur. Bunların ince ince tetkiki yangımn genişliğini tesbit etmeye imkân 
verir.

2 Ankara Ş. Sc. TVr. 9, s. 3.
3 Sipah zorbalarmuı ve Çörekoğlu’nun Ankara şehrine girdiklerine ait iz yoktur. Zorbalar 

tahribatı bilhassa köylerde yapmışlardır. İşlerine yarıyan bütün hayvanları sürmüşlerdir. Bu 
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4 Vesika: 18.
5 Ankara Ş. Sc. Nr. 9, s. 9, 10.
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tanıdığım ız m eşhur yiğ itbaşıla rdan  T aşköprülü U rgancıoğlu M ehm et'in sipah  
zorbalarına ve  gerek Y u la rk a s tı’y a  karşı, İl erlerinin başında o larak  yap tığ ı 
m ücadeleler, b ir dereceye kadar celâlîleri durdurabilm ekte idi. Netice it ib a 
riy le  denebilir ki, K astam onu  ve  Sinop ta ra fla rın d a  da köy ler dağılm ışlar 

ve kasaba lar yang ın larla  ağır tah rib a ta  uğram ışlardı.
A nadolu  V ilâyetine  dahil sancaklardan, H am id (İsparta) ve çevrelerinde, 

III. M urad devrinden kalm a eski Celâli Şeflerinden  K m ahoğlu  M ustafa da bu  
sırada yeniden harekete geçmiş bu lunuyordu . H am id Sancağının Paviçe  
K azasın a  bağlı Nolu K ö yünd en  olan bu şahıs dört bin kişi ile dolaşm akta idi. 
“ Nice kim seleri k a ti ile v ilâ y e ti basup” ahalin in m alların ı yağm a ettiğ i ş ikâyet 
olunuyordu. A yn ı sahalarda, başlarında pek çok levend  to p layan  “ nice zorb a
la r” o rta ya  çıkm ıştı. L âzkiye K adısı, “ L azkiye ulem â ve  sulehâ ve eimme ve  
hutebâsı vesa ir fak ir ve  zuafâsı” nın arzı olduğunu söylediği m ektupta, 
halkın “ içim izden birim iz baş ve  buğ olup her köyden  on nefere b ir baş ve 
yiğ itbaşı nasbolunub zikrolunan eşk iyay ı m en’ ve  d e f etm ek içün em r-i şerif 
rica  ederiz “ dediklerini b ild irm ekte idi. B una karşılık  yo llan an  hükm -i 
hüm âyûnda, bu arzu kabu l olunm akla beraber, “ eşkiya yo k  ise cem iyet etm ek- 
den ve  fu k a ra ya  teaddiden” sakınm aları ehem m iyetle h a tırla tılıyo rd u  ( ı) .  
Y ine b u ra lard a  beşyüz kişi ile D erviş Nazır adında biri dolaşıyordu. B u rd u r’un 
Baı-Lam kö\ üımıı nazın  olduğu kaydo lun an  bu kişi tahribaLinı en ziyade  
H am id Sancağının K arahisarısah ip  ta ra fla rın d a  ve K ara lü sarısah ip 'te  y a p 
m ak ta  idi. Y an ına  top lanan ların , en m eşhur eşk iyala r ve  K arayazıc ı'd an  da
ğılan kim seler olduğu şik âyet o lunuyordu. K a ra h isa r’a yağm a bölüklerin in  
başında kendisi gitm iş, b irçok kim seleri hapis ile, kad ıları b ağ lıyarak , h a 
k aret için, yan ınd a  d o laştırm aya  başlam ıştı. Sonradan B olu ta ra fla rın d a  

b ü yü k  şöhret kazanacak olan K ü çü k  H aşan bu sıra larda  D erviş N azır’ın 
m aiyyetinde çalışıyordu. Y üz kişi ile Şuhu t K asab asın ı bu şahsa bastırdı. 
K arah isar Sancağı bana verild i, d iye haber yo llad ığ ı zam an 500  hanenin  
kaçm ış olduğu İstan b u l’a b ild irild i2.

A ltı-B ö lü k  halkından iken “ dirliği ça lın an lardan” olan ve  K a ra yaz ıc ı’nın  

tanınm ış ağalarından bu lunan A rabacı Sü leym an ’ı, 1603  baharında, K ü ta h y a  
ve  K arah isarısah ip  çevrelerinde görüyoruz , 16 0 1  den beri nerede olduğunu  

bilm ediğim iz bu şahıs, K arak aş , A n k ara  Sancağını tah ribe devam  ettiğ i sırada, 
K arah isarısah ip ’in Şeyh li K azasın a  subaşı resm î s ıfa tı a ltın da gelerek, b u ra la 
rın ı ateş ve  kan  içinde b ırakm ıştır. B u sırada K azan ın  K ad ısı bu lunan  
M ehm et Efendi, A rabacı Sü leym an  g ittik ten  sonra, D ivan-ı H üm âyûna “ K a- 
zâyâ  D efteri” yo lh yarak , A rab ac ı’nm  bu kad ılık ta  yap tığ ı ta h rib a tta n  tesb it 
edebildiğini arzetm iştir. K a d ı M ehm et Efendi, ancak  on k ad ar köyü n  za
ra rla rın ı tahkike im kân bulduğunu, diğer köylerin  h a lk ı A rabacı gelirken hep 

dağlara sığınmış ve  halen korku ların d an  köylerine inm em iş bulundukların-
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dan do layı, insansız olan böyle köylerin  zararların ı soracak adam  b u la 
m adığını ifade ediyordu. A d ların ı k ayd ettiğ i on köyde, 17  ölü ve  2 1  de 

y a ra lı vard ı. Y a ra lıla rın  bazıların ın u zu vları kesilm iş, Salm a o la rak  3 7 1400  
akçe toplanm ış olduğu tesb it o lunuyordu. A rabacı Sü leym an , M üderris 
Recep Efendide a ltı gün m isafir kalm ış, b ü tü n  eşya ve  erzakını yağm a  
ettik ten  başka, sürüsü ile koyununu ve  kuzusunu a la rak  kendi çiftliğine  
yollam ış ı, Ç ukurkuyu K öyünd en  A bd ülkerim  Çelebi ve  H am za adındaki şa
h ısların  b ü tü n  m alların ı ve  eşyaların ı ve  17  b in  de akçelerin i alm ıştı. B ü tün  

m al ve  can k ay ıp la rı her köyde ne k ad ar ise, durum  b ir  cedvel halinde H ü
küm et M erkezine yo llan dı. Şeyh li K ad ısı te rtip  ettiğ i “ K a z â y â  defterinde” , 
kazasının A rab acı Sü leym an ’dan evve l. Celâli T avil M ehm et’in  ağalarından  

Sinan B ölükbaşı ta ra fın d an  da yağm a olunduğunu, fa k a t, o zam an bu  
sonuncu yağm adaki k ad ar zarar görm ediklerini zikred iyordu  2. Y ine ayn ı 
yazın , T avil M ehm et b ü yü k  sekban k itle le riy le  K ü ta h y a ’y ı  kuşatm ış, 60 bin  
flo r i  (altını) v e  iyisinden 9 at verm edik leri takd irde, evlerin i ateşe vereceğini 
ve  k a ley i de yerle  b ir edeceğini ahaliye b ild irm işti. Tam  bu sırada, H ükü
m et, T a v il’e Şehrizul B eylerbeyliğ in i verm ek  suretiy le , K ü ta h y a ’y ı  fe lâk e t
ten  k u rta rd ı. Hele yan ların d a  b irkaç yüz levend  ile dolaşan küçük şefler  
pek çoktu, yap ılan  şikâyetlere nazaran, bu n ların  çoğu A ltı-B ö lü k  halk ından  

id iler ve  üm eranın kapu  ağalığını yap ıyorla rd ı.

Teke ta ra fla rın d a  ik i üç yüz levend ile faa liye tte  bu lunan Z ülfikar, Ören 

ve  T acettin  adında üç şahıs, Teke Sancağının eski bey i İb rah im ’in  adam la
rın ı basarak , b ir k a ta r  katırın ı sürm eleri üzerine, İb rah im  B ey ’le olan  
çarpışm ada âsiler B ey i m ağlup ettiler. K a le y e  kapanan  İb rah im  B ey  ellerine  
bile düştü ise de, kaçıp k u rtu lm aya  m u vaffak  oldu. H areket b u kad ar üe 
kapanm adı. T acettin  ve  arkadaşları, yan ların d ak i ik iyüz levend  ile  b irlik te, 
Teke’nin eski beylerinden  Ahm et B ey ’in  oğlu M ehm et Ç avuş’un grupuna  
katıld ıla r. B u  çavuşun etra fınd a bin k işilik  '“̂ muklacı ve  sekban” k u v v e ti to p 
landı. Y u k a rıd a  adı geçen İbrahim  B ey ’i ele geçirerek k a tle ttile r. K en d i
lerine, Teke’de nazır (v a k ıf v e y a  m ukataa  nazırı o labilirler) olan ve  y u 
karıd a  K arah isarısah ip  Sancağını beşyüz kişi ile yağm a ettiğ inden b ahset
tiğim iz D erviş ve  arkadaşı B ali N azırlar da gelip k arıştıla r. B öylece, oralarda  
hiç kim senin karşı çıkam ıyacağı b ü yü k  b ir levend k itlesi m eydana geldi. 
M ehm et Çavuş, bu ka laba lık  sekbanlariy le, K ız ılk a ya  P azarı denen yerde  
San cak  B eyin in  K eth üdasına  v e  d evriye  bölüklerine hücum  ederek, on ları 
kaleye girm eye m ecbur e tti. Nüzül ve  sair H ükûm et’e a it te k â lif i to p la ya n  
m übaşirleri de vazife lerinden m enetti. H alk, yo llad ık la rı a rz larınd a M ehm et 
Ç avuş’un zulm ü üzerlerinden kald ırılm azsa hicret edeceklerini söy lü yorla rd ı 3.
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Şu sıra larda  K aram an  V ü âyetin d e ld  “ F e tre t” h a ya tın ın  arzettiğ i m an 
zara, ta sv irin i yaptığ ım ız A nadolu  V ilâyetind ek inden  daha ağır gibi gö
rünm ekte ise de, bunu an latacak  ta fs ilâ tlı o lay la r eHmizde azdır. M evcut 
olanları kaydediyoruz.

Deli H asan’dan ayrılan , tanınm ış Celâli Şeflerinden  birisi olduğunu söyle
diğimiz T avil M elımet de, 1603  baharınd a batıd an  K o n y a  istikam etine hareket 
etm işti. K a ra k a ş ’ın  A n k ara , K ırşeh ir ta ra fla rın d a  yap tığ ı ta h rib a tı ayn ı suretle  
T a vil’in  de, K a yseri, Niğde, A k sara y , K o n y a , H am id ve  K ü ta h y a  sancak
ların da  yaptığ ın ı, bura köylerinden  esaslı boşalm alar olduğunu biKyoruz. 
F akat, Alakaların oluş sa fh a la rı belh değildir, yanhz, bu korkunç âsînin son 
olarak  K ü ta h y a ’y ı kuşattığ ın ı ve  orada H üküm etle barışm ış olduğunu y u k a 
rıd a  söylem iş bu lunm aktayız. Niğde’nin D eveli K azasında H an M ehm et 
adında birisinin , ik iyüz a th  ile salgunlar saldığı, yo lla rı keserek birçok adam  
k a tle ttiğ i görülm ektedir. Niğde B eyi bu şahsa a it o lay la rı arzederken, çabuk  
tedb ir alınm azsa “ sonra kü lli k ay ıd a  tasadd î o lunur” diyerek , ele geçirilmesi 
için ferm an ta leb  ediyordu ı.

K ırşeh ir Sancağının E skiler K ad ılığ ına  bağlı bu lunan  M uradiye K ö y ü  
halk ı ta ra fın d an  İstan b u l’a yoUanan b ir arzda bu Sancağın 1603  yazındaki 
durum una ait m alum at va rd ır. B u rad a anlatıld ığ ına göre, K a ra yaz ıc ı za
m anından beri şöhreti olatı, taııınm ış Celâli şeflerinden H ayalîoğlu M ehmet. 
K a ra k aş ’a bağlı o la rak  K ırşeh ir kad ılık ların ı istilâ  etm işti. Y ine K a fa ya z ı-  
cı’nın ağalarından  birisi olan, eski A ltı-B ö lü k  m ensubu K â f ir  M uıad, 
K asım  Bölükbaşı, K e l Osman, H ayalîoğlu ’nun m aiyyetinde bölükbaşı idiler. 
1603  y ılın ın  sonlarında, soğuk b ir laş günü, yu k arıd a  sözünü e ttiğ i köye  

bunların  y a p tık la r ı b ir baskın esnasında cereyan eden va k a la r hak ikaten  
fecidir. K ö y e  ansızın gelen celâliler 30 kişi öldürm üşler v e  25 kişi y a ra la 
m ışlar, çok kim seleri de hapsetm işlerdi. Soğuk k ışta  halka  tü rlü  işkenceler 

ta tb ik  e ttik leri esnada, “ yetm iş nefer hatu n u n  soğuktan elleri ve  ayak ları 
dökülüp b u n lard an  ziyade kuruş ta lep  edüp” , k ırk  deve, y irm i beş a t ve  

y irm i beş de erkek çocuklarını a ld ık ları, beş evi içindeki nü fuslariy le  b irlik te  
ya k tık la rı, 50 bin akçe top lad ık ları, ellerine geçen m alı yağm a ettik leri 
b ild iriyo rla rd ı. A ld ık ları genç çocukların  b ir kısm ını ağır p a ra la r m ukabi
linde sahiplerine geri verm işler ve  b ir kısm ı ise kurta rılam am ıştı. H alk, arz
larında, halen  adı geçen şakilerle sekbanların ın  orada o ldukların ı söyliyerek , 
eğer çocukları ve  yağm a olunan m allan  ahnm az ve âsilerin haklarından  
gelinmezse, hep göç h icret edeceklerini b ild irm ekte idUer 2. K a ra k aş  v e  ona 
bağlı olan H ayalioğlu, binlerce sekban k itle le riy le , A n k ara , Bozok ve  K ırşeh ir  

ta ra fla rın d a  16 0 4  b aharına  k a d a r b ir sene hâkim  ka ld ılar. H üküm et o to rite 
leri kalelerden dışarı çıkam adılar. D evletin  verg i teşk ilâ tı a lt üst oldu. Mül-
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tezim ler, em inler, vo yvo d a la r, H ükûm et’e ve  has sahiplerine taah h ü tlerin i 
yap am ad ıla r; çünkü, tah silâ t yap acak ları yerlere  gitm eye im kân bulan, am  ş- 
la r d ı1

K a ra m an  V ilâyetin d e , ayn ı sene, yan i 1603  yazında daha ziyade in k işa f 
eden b ir hâdise, bu v ilâ y e tin  cenubunda, İçel ta ra fla rın d a  uzun zam andan beri 
m evcu t suhte isyan larıd ır. 1597  de Lârende (K aram an) da b ü yü k  b ir ayak lanm a  
halinde çıktığını gördüğüm üz bu hâdise, o zam an m u vak k aten  bastırılm ış  
gibi olm uş, fa k a t m edreseliler güneye çekilerek vaz iye tle rin i daha çok sağlam 
laştırm ışlard ı. 1598  de te k ra r alevlenen suhte isyan la rın ı b astırm aya  H üseyin  
Paşa m em ur olduğu esnada, celâli olmuş ve  suhtelere de b ir şey ^^apılmamış, 
n ih aye t 1600  de S ivas Bcylerbe^'isi M ahm ut P aşa, Çorum ’a sancak beyi ta y in  
edilen K a ra yaz ıc ı ile b irlik te  suhteleri dağ ıtm aya m em ur olmuş, fa k a t, bü tün  

bu n lard an  da b ir netice hasıl olm am ıştı. O ndan sonra da suhteler kendilerine  
karşı yo llan an  küçük k u v ve tle ri üzerlerine yan aştırm ad ıla r. D eli H asan’ın  
K ü ta h y a ’y a  h areket ettiğ i 1602 de, H üküm et idaresi v ilâye tle rd e  çok za y ıf
lam ış olduğundan, İçel’deki suhtelerin  cüretleri büsbütün  a rttı. B u y ılın  Ekim  
ayında . A dana B eylerbeyisi Ram azanoğlu İsm ail B e y ’e, suhteler üzerine g it
mesi için  b ir ferm an yollan dı. İsm ail B ey, T arsus’ta  toplanm ış bu lunan suhte
lere hücum  ederek, üç yüz ta lebeyi öldürm eye m u vaffak  oldu. Fena vaz iyete  
düşen suhteler, derhal İçel'de bu lunan arkad aşların dan  yard ım  istediler. 
Bu sancağın bazı reayası ve tin iar erbabı ile iy i anlaşm ış o lduklarım  yukarıda  
söylediğim iz suhteler, halk ın  da yard ım ı ile, ik i b in  k işilik  b ir k u v v e t teşkil 
ederek, 1603  N isanında Tarsus L ivasın ı bastılar. 2 0 0  deve, 2000  at, k a tır, sığır, 
camus (m anda) ve  binlerce koyun sürdüler. A yrıca , 30 bin a ltu n lu k  (3 m ilyon  
600  bin akçelik) eşya kald ırd ılar. B irçok da insan katled ild i. Asi suhteler 
a ld ık ların ı İçel Sancağına götürm eye v a k it  bu lam adan. A d an a  B eyi 
süratle  T arsus’un im dadına yetişti. Çarpışm ada m edreseliler yine  bozguna 
uğradılar. T arsus’un şeyh, m üderris, sabık kadı, e v k a f nazırı ve  sair k işilerine  

a it pek çok im zayı ta şıya n  b ir arz, İs tan b u l’a yo llan arak , sah telerd en  k u rta 
rılan  eşya ve  h a y va n a tın  adilâne b ir suretle sahiplerine te v z i olunm ası için  
İsm ail B e y ’e ferm an  yollan ılm ası rica  edildi.

T arsus’tan , yine, İçel’deki kalelerine dönen suhteler, bu  san cakta  k en 
dilerine u ym a ya n la ra  hücum  ediyorlardı. Lârende M üftüsünün, b irçok  sabık  
kadıların , m üderrislerin  v e  başka kim selerin im zaların ı ta ş ıya n  H aziran 1603  
(evahir-i zilhicce 1 0 1 1 ) ta rih li b ir arzda, bu sıra larda  İçel’de geçen hâdiseler 
hakkınd a m alûm at va rd ır. B urada an latıld ığ ına göre, suhteler, bu y ıh n  b ah a
rınd an  itibaren , top lan arak , kasabalara ve  k öylere  sa ld ırm aya  başlam ış
lard ı. “ İgvadi K azasın da sakin züam a ve  erbab-ı tim ard an  ve  fu k arad an  
b ir âhad ka lm ayup , ev lerin  harap v e  ekserisini k a tley leyü b  b ak ıj'e t, üs-sü- 
y u fu  İvg ad i K alesine düşüb dört beş a y  m ikdarı e tra fa  fe rya d a  varılub
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meded yetişm eyü b ” n ih ayet D ergâh-ı A li çavuşların dan  D erviş ile Zaim  
Cafer, kale  erlerinden ve  h a lk tan  b irtak ım  arz lar ve  m ahzarlar a la rak , k a 
leden aşağı sark ıtılm ak  sure tiy le  kaçıp, L ârende’ye  düşm üşlerdi. Bu şahıs
ların  üzerinde bu lunan a rz la r ve  m ah zarla r açıldığında, suhtelerin  A klim an  
ve  S ilifk e ’y i zaptetm iş o ldukları, İvg ad i’nin a ltı aydan  beri m uhasarada  

olduğu, m edreselilerin eline düşen kalelerdeki kale erlerinin katledilm iş  
oldukları ve  zap tettik leri kalerere kendi lerin in  yerleşm ekte olduğu anlaşıl
m ıştı. Lârende M üftüsü ve  ha lk  bu bilg iye d ayan arak , H ükûm et’e, kendi 
nam larına b ir arz yazd ılar ve  im dat is ted ile r'.

T arsus’ta  bozulm uş olan suhtelerin  İçel’deki hareketlerin in  gittikçe şiddet
lendiğine dair H üküm et M erkezine m ütam adiyen  a rz la r gelm ekte id i: M are 
(Muarre) kalesini de zapteden âsilerin eline, S ilifke  ve  A klim an ile b irlik te , üç 
kale geçmiş oluyordu. İvg ad i’de m ukavem et devam  etm ekte idi. F ak a t, H ükü
m ete gönderilen haberde, erzakın tükenm ek üzere olduğu, bu kale  de suh- 
te lere düşerse, a rtık  onları İçel’den a tm an ın  m üm kün olm ıyacağı b ild iril
m ekte idi. K a ra ta ş  Naibi de arzında, suhtelerin  ve  on larla birleşen “ İl 
erleri” ile tim a r erbabının n iyetle ri, silahı ve  m üdafaası çok m ükem m el olan 
İvgad i K alesin i zaptederek, a ile leriy le  b irlik te  b u raya  yerleşm ek olduğunu, 
eğer m üdafilere erzak yard ım ı yapılm azsa âsilerin  bu m aksatlarm a ere- 
cekleriiû idd ia ediyordu. Elgazi K ad ısı da, ai'zmcla aym  hâdiseleri a n la ttık 
tan  sonra, m üdafilere ya rd ım  istem iş ve  L ârende’de korucu bu lunan Y en i
çeri Serdarı M ehm et’in, tü fenkçi yo ldaşla riy le  kalenin im dadına gitmesi 
için em ir yollanm asını rica etm işti. Bu kadı da, İl erlerin in  ve  tim arlı sipa
hilerin  suhtelere tâ b i o ldukların ı te ’y id  e d iy o r d u  2.

İran  v e  A v u stu ry a  seferlerine b ü tü n  k u vve tle rin i bağlam ış bulunan  
H üküm et, A nadolu ’daki hâdiselere olduğu gibi, b u rad ak i suhte tah rib atın a  
ve bundan ileri gelen fe rya d la ra  da ancak seyirci ka lm akta  ve  kadılara  
‘^ehl-i fesadın hakkından gelinm esi” için âdet olan ferm an ları yo llam aktan  

başka b ir şey yap am am akta  idi. 1603  yazında celâli seferine m em ur olan 
Nuh P aşa ’ya  hu mesele de h ava le  olm uştu. F ak at, “ S erd a r”ın diğer üm era
dan fa rk ı yok tu . O da A n ad o lu ’daki kan lı boğuşm alara seyirci o laraktan  

kaleden kaleye  gezmekle yetin m ekte  idi. Şu halde, suhtelere b ir  şey ya p ı
lam adı ve  b u n lar bu h avalide  M uslu Ç avuş’un türem esine k a d a r devam  
ettiler.

7 - Ümera Kapılarındaki Levendlerin Tahribatı

D oğrudan doğruya celâli h ü v iye tin i ta ş ıya n  kişilerin  e tra fınd a top lanan  
v e y a  A ltı-B ö lü k  zorbalarına  u yan  sekban k itlelerin in , A nadolu  ve  K aram an  
v ilâyetle rin d e  geçen fa a liye tle ri hakkında fik ir  verecek  birçok vak a la rd an
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bahsettik . A dana, H alep, M araş, R um , E rzurum  gibi v ilâ ye tle re  gelince, 
bu ra la rd a  dahi, m eselâ, tasv irin i verdiğim iz A n kara  ve y a  H am id ta ra f la 
rınd ak i ayn ı hallerin  devam  etmiş olduğunu, kaddarın , tim ar erbabın ın  ve  
verg i to p la y a n  hüküm et adam ların ın  arz larınd an  tam am iyle  tesb it edebili
yo ru z  1. 1603  yazında A n k ara ’nın başına gelen felâketi, hem  de ayn ı sırada, 
K a y se ri dahi geçirm iştir 2. Çorum, Çankırı, A m asya , T okat, Şark ikarah isar  

ta ra fla rın d ak i ta h rib a t daha fazla idi. K ö y le rin  halkı y e r  y e r  dağ lara ve y a  
kasab a larla  şehirlerin  kalelerine çekilm işler, bu  suretle geçimsiz k a lan  halk ın  
delikanlı o lan ları gidip m ecburen levend  kitle lerine karışm ışlard ı 3. Y ıld ızlı 
İb rah im  ve  K urguroğlu , Y eşilırm ak çevrelerin in  en m ühim  Celâli Şefleri 
idiler.

M araş ve  E rzurum  vilâyetle rin d e  de durum  ayn ı idi. K ö y le r  tam am iyle  

yo k  denecek b ir ölçüde dağılmış bu lu nuyorlard ı. F ak a t, celâli m ücadelesi
n in  “ F e tre t” ten , “ B ü yü k  K açgunluk” devrine geçmesinde b ir  in tik a l y ılı 
olarak  k ab u l edebileceğimiz 1603 senesi için bu v ilâ ye tle rd e  celâli sekban
ların ın  fa a liye tle ri hakkında fazla bilgi tesb it edem edik. D iğer ta ra fta n , b ü 
y ü k  celâli m ücadelesinde, celâlîler kad ar ehem m iyetli o ldukların ı daim a  
gördüğüm üz üm era kapularındaki d evriye  sekbanların ın, kan lı ta h rib a tla rı  
ve  “ F e tre t” i “ B ü yük  K açg un” a çevirm ektek i ro lleri hakkında oldukça fazla  
bilgi top lam ış bu lunuyoruz. Şim di bu nları hulâsa edeceğiz:

“ Celâli îs y a n ı” denen bü yük  ta rih î hâdisenin tah rip  k u v ve tle rin i teşkil 
eden levend lerin , a y rı s ıfa tta  üç züm re şefler ta ra fın d an  idare edildiğini b ili
yoruz. B u n ların  birincisi, “ ehl-i ö r f” azm ası diyebileceğim iz Celâli şefleri; 
İkincisi, A ltı-B ö lü k ” ten  tü reyen  ve  bu bö lüklere a it b a y ra k la rın  a ltın da  
h areket eden “ sipah zorb aları” veya  “ sipah oğlanı”  o ldukların ı idd ia edenler; 
üçüncüsü de, beyler y e  onların  kapu ağaları. B irinci ve  ikinci züm reler 
etra fınd a  top lan an  “ F e tre t” o layların ı yu k arıd a  anlatm ış bu lunuyoruz.

B eyler, “ K a p u  yazm a” adı a ltında, p ek  çok levend leri sekban olarak  
alm ışlar, kapu ağaların ı ve  çoğu sekbanların  içinden tü reyen  bö lükbaşların ı 
b u n lara  şe f y a p tık ta n  sonra, kaym ak am lık , kethü dahk  ve  subaşılığa ait 
görevleri bu suretle  teşkü  edilmiş olan levend  bölüklerine verm işlerd ir. 1603  

b aharınd an  itibaren , celâlîler veya  A ltı-B ö lü k  grupları gibi, üm eranın  kapu  
h alk ı v e y a  d evriye  bölüklerin in de b irer sekban dalgası haline geldiklerini, 
köylere ve  kasabalara  b ü tü n  şiddetleriyle sald ırd ık ların ı görüyoruz. S ırasında  
da işare t edildiği gibi. F e tre t devrinde, b ey ler kapu  ağaların ı um um iyetle  
A ltı-B ö lü k  zorbalarından, h a ttâ  yen içerilerden seçip a h yorla rd ı. B u suretle, 
kapu ağalığından ve y a  A ltı-B ö lü k  zorbalığ ından, Celâli şefliğine geçen insan
larla , üm eram n kapu  ağaları ve  A ltı-B ö lü k  b ayrağ ı ta ş ıy a n  grup ların  şefleri
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çok va ld t ayn ı ocaktan çıkan kim seler id iler. B ilhassa celâli şefleri ile üm e
ran ın  kapu ağaların ı, h a ttâ  b irçok beyleri, b irb irinden  ay ırm ak  çok v a k it  
güçleşiyordu. Bugün tanınm ış b ir Celâli Şefin in  Bölükbaşdığım  ve y a  A ğ a
lığını yap an , ya rın  b ir San cak  B eyine ve y a  B eylerbeyin e K a p u  A ğası o luver- 
m ekteydi. B ü tün  celâli isyan ların ın  b ir hususiyeti de budur. K arak ız , K â fir  
M urad, K iz ir  M ustafa, A rabacı Sü leym an  v e  başka birçok  tanınm ış “ zorb alar” 
hazan kapu ağalığında ve hazan Celâli başbuğların ın  yan ın d a  görünüp  
durm uşlardır. Ü m eranın kapu ağalığı ile Celâlîlik arasındaki bu  tü rlü  b ir 
akrab alık  ve  kom şuluğu gözde tu tu n ca , hem  celâlîlerin  ve  hem  üm eranın  
halk  karşısındaki durum ların ı an lam ak k o la y  olur. Aşağıda anlatacağım ız  
o lun tu lard an  bunu daha iy i an lıyacağız.

K a ra yaz ıc ı’nın ağalarından  A rabacı Sü leym an ’m , b ir subaşı o larak  (ih ti
m al A nadolu  beylerbeyisin in  subaşısı), 1603  de Şeyh li K adılığ ında görev a ld ık 
ların ı söylem iştik. K ınalıoğ lu , T avil M ehm et’in  ağalarından  S inan  Bölük- 
başı, D erviş N azır v e  ötekilerin  b irer silindir gibi geçtikleri H am id Sanca
ğının B eyi olan ve  o sırada seferde bu lunan Osman B e y ’in  kethüdası A hm et 
ta ra fın d an  levendlere köylerde y a p tırıla n  soygunlar ve  zulüm , yu k arıd a  adı 
geçen celâlîlerin yap tık la rın d an  aşağı değildir. İsp arta  K ad ısın ın  arzetti- 
ğine göre, K eth ü d a  A hm et, aslında, Sancak B eyi O sm an’ın  b ir levend i idi. 
B ey, sefere giderken, ondan birkaç bin kuruş a larak , kendisini kethüda  
yapm ış ve  sancağın başına b ırakm ıştı. O da. e tra fın a  “ beş a ltı yü z  leven d at 
cem edüp, yirm işer, o tu zar a tlu  halinde köylere  k ışlak  nam iyle ye rleştirü p ” , 
bu kad ar ka labalık  insanın m asra fla rın ı köylü lere yükled i. L evend leri k ö y 
lerde b irçok da “ fesad” ed iyo rla rd ı ı.

B odrum  K alesi D izdarı da, H ükûm et’e yo llad ığ ı b ir arzda, halk ın  bir 
şikâyetinden  bahsetm işti. San cak  bey i o lan lar y a h u t kethü da ları, ik iyüz  
a thdan  ziyade adam  ile m ütam adiyen  devre çıkarak , fu k a ra y ı cebren soyu 
yo rla r, d izdardan  b aru t v e  tü fe k  is tiyo rla r, verilm ediği zam an da, kasaba  
halk ından  ve  dizdardan beş a ltı b in  akçe bedel a lıyo rla rd ı. B u n lar bu h a re 
k e tten  m enolundukları v e  d izd arlara, sancak beylerin i ve  adam ların ı k a le
lere sokm am ak konususunda izin verilm ediğ i ta k tird e , halk ın  “ cilay-ı v a ta n  

etm eleri” m uhakkak idi. D izdara yo llan an  cevapta , B eyin  ve  adam ların ın  
bedel ödem eden bir şey a lm am aları ve  d izdarların  da kaleden tü fek  ve  
b a ru t verm em eleri b ild irilm işti 2.

Y u karıd a , K a ra h isan sa h ip ’i bastığın ı, H am it’ten  birçok  salm a to p la 
dığını ve  n ih aye t Teke’de M ehm et Çavuş adındaki şahıs ile b irleştiğ in i söy
lediğim iz U lam aoğlu D erviş N azır hakk ınd a B u rd u r’un  B artam  K ö y ü  h a l
kının  ş ikâyetle ri resm î h ü v iye t sahiplerinin h areket ta rz la rın ın  b irer örneği 
olarak  k a yd a  değer. A d ı geçen köyü n  nazırı (v a k ıf v e y a  m uk ataa  nazırı)
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olan bu şahıs, köye beşyüz atlı ve  seksen sekban ile gelmiş, a tla rın ı bağ lara  
ve bahçelere çektik ten  sonra, soygun hareketlerine girm işti. İlk  işi, b irçok  
kim seleri bağ lıyarak , binlerce akçelerin i a lm ak oldu. O ndan sonra k öyü  

soym akta  devam  etti. Son gelişinde de, 34 evin  kapu ların ı y a k tı ;  halk ın  
bütün  m alların ı yağm a e tti; dört k işiyi de zincire v u ra ra k  götürdü. A rk a 
sından te k ra r  subaşını yollad ı. O da d ayak , v e  işkencelerle, 25 b in  akçe 
top layu p  g itti. B undan kısa b ir m üddet sonra, ‘‘sizde daha üç y ıllık  baki 
akçem iz v a rd ır  deyu yüz a tlu  gönderüp b ir yü k  akçe ta lep  edüp gece yarısı 
köyü  basup” ahalin in  nesi varsa  alıp g ittile r ve  ayrıca  15  k işiyi de beraber 

götürdüler. K ö y lü le r, arzlarında, bu ş ikâyetleri de dinlenm ezse, kö yü  te rk  
edeceklerini ve  dağılacaldarın ı b ild ir iy o r la rd ı’ .

Eski H am id beylerinden  Noğman ta ra fın d an  yo llan an  b ir arzda, K a ra -  
hisarısalıib ’in  K a ra m ık  K adılığ ına bağlı A kçirim  K ö yü n d e otu ran  D ergâh-ı 
Â lî çavuşların dan  Ü veys ’in, ‘‘zorbalar peyda edüp” , m eşhur eşkiya “ Şahku- 

luoğullarım  m aiyyetine  aldığı, halk ın  m alların ı gasbetm ekte olduğu haber 

verilm işti. “ K im i Engerus seferinde ve  kim i A nado lu ’da Celâli seferinde olan” 
(Nuh P aşa ’nın serdarbğı a ltındaki sefer kasto lunuyor) tin ia r sahiplerinin  
tim arla rın ı, beylerbeylerinden  aldığını idd ia ettiğ i “ m ü zevvir”  ınektu b larla  

zaptederek, m ahsullerin i top luyordu . Zeam etinin iki y ıllık  m ahsulü bu suretle  
yağm a edilmiş bulunan “ M acar seferinden” gelmiş M ustafa Çavuş, elinde 
ferm an  ile, U vcys Ç avuş’u m ahkem eye d a ve t e tti, ve  em ir gereğince, ya n ın 
daki eşk iyaların  da H üküm ete teslim in i istedi. Â si çavuş ve  yan ınd aki 
kim seler f i r a r  e ttiler. Nuğman B ey  m ektubunda, Ü veys Ç avuş v e  arkad aş
la rı yak alan m azlarsa  “ azim  fesat olm ası m u k arrerd ir” dem ekte idi 2.

D oğuya doğru gidildikçe, leven d atın  soyguncu ve  ta h rip k â r te m a y ü l
lerine beylerin , Celâli şeflerinden daha fazla  â let o ldukların ı görüyoruz. E sa
sen halk  bakım ından, üm eranın pek çoklarım  celâli o la rak  k ab u l etm ek  
lâzım  geldiğini söylem iştik . H üküm et M erkezinin de bey leri böyle olarak  
kab u l ettiğ i, fa k a t, yüzlerce K arayaz ıc ı v e y a  D eli H asan’ın  m evcu d iyetin i 
resm en ilân  etm iş olm am ak için, böyle üm era hakkında b ü yü k  b ir sabır 
gösterdiği ferm an lard a  ve  hükm -i hü m âyû n lard a  açıkça görülm ektedir.

K a ra k aş  A hm ed ’in, A nk ara  Sancağını tah rib e  giriştiği 1603  te , Y a b a n a b a t,  
M urtazaâbâd, A y a ş  ve  Bacı kadıları, İstan b u l’a m üşterek b ir arz yo llıya ra k , 
bu sırada seferde bu lunan A nkara  Sancağı M irlivası Edip B e y ’iıı kaym akam ı 
olan A li K e th ü d a ’nm  hareketi hakkında m alûm at verm işlerdi. B eyin  vekiH 

sıfa tı ile, gûya d evriye  gezmeye se lâh iyetli olan K aym ak am , “ celâli ya n ın 
da gezmiş levend lerden b ir ik iyüz m üsellâh leVend ile” kazala rda  k ö y  köy  

dolaşm aya çıkıyordu. Bu dolaşm aları esnasında, m eselâ, M urtazaâbâd ’m b ir  
köyünden, “ bu rda k ıtâ l olm uş” diye, cebren 50 bin akçe cerim e alm ıştı.
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D iğer köylerden 4  yü k  (400 bin), Y a b a n a b a d ’ta n  6 yük , A yaş, Bacı, Çepni 
ve  Çukurcak kazalarından da ik işer y ü k  olm ak üzere, bü tün  bu kadılıldar- 
dan 011 sekiz buçuk yü k  (yani b ir  m ilyon 850  bin) n ak it akçe top ladığı b il
d iriliyordu . K eth ü d a , ayrıca, h a lk ta  bu lduğu at, k a tır, deve vesair, kendine  

y a ra r saydığı h a yva n la rı ve  birçok eşyay ı dahi zaptetm işti. K aym ak am ın  
halka olan zülüm lerinin arkası b itm iyordu . B u arza yo llan an  cevapta , isnat 
olan lar sabit ise, hemen hakkından  gelinmesi (idamı) ferm an  olundu ı. 
Resm en Sancak B eyin in vek ili m evkiinde olan A li K eth ü d a ’m n K a ra k a ş ’a 
karşı nasıl ta v ır  takındığ ını an lıyacak  b ir k a y ıt  görülm em iştir.

F etre t devrin in  en ağır tah rip  ve  yağm aların a  uğ rayan  şehirlerden birisi 
olan B olu ’da, m ütekait o larak  otu ran , bu sancağın eski beyi M ehm et Bey  
adındaki birisi, 1603  te , asıl b ey  seferde olm ası do layısiy le , sancağın m uhafızı 
m evkiinde bu lunuyordu . Pek  çok üm erada gördüğüm üz gibi, M ehm et B ey 
de bu sırada tanınm ış b irtak ım  sipah zorbaların ı kapusundaki levend lerin  
başına geçirmiş bu lu nm akta  idi. A bd urrahm an, M ustafa, Fidanoğlu Muslu 
D eveci M ustafa, K ö r H abib ad larındaki bu şahıslar, M ehm et B e y ’in  hizm et-, 
kârı, vo yvo d ası ve  subaşısı o larak , sekbanların ı ya n ların a  a lm ışlar ve  “ sal- 
gun” to p lam aya  çıkm ışlardı. H alkta  bu ld uk ları a ltu n , güm üş, a t, k a tır  ve  
develeri zorla a lıyo rla rd ı 2. O sırada, M udurnu’y a  bağlı K ız ıl K öyünd e yerleş
miş bu lunan Z ü llik a r Çavuş, Deli H aşan grupu K arah isarısah ip 'le  kışladığı 
esnada, Hafız A hm et P aşa ’nın izni ile başına k ırk  elli sekban top lıya rak , 
celâlîlerin erzak kolların ı basm aya başlam ıştı. Bu defa da K a ra k a ş ’ın M udur
nu ’y a  va ra n  bölükleri ile m ücadeleye girişti. Y ine b ir defasında, K a ra k a ş ’ın
o ta ra fa  gelen b ir bölüğünü d ağ ıttık tan  ve  birçok celâlîlerin  başım  kestik ten  
sonra, B ölükbaşı kadıoğlu’nu ve  b ir “ em red oğlanı” sağ olarak  tu ttu . M udur
nu K adısınd an  ve  diğer c iva r kad ılard an  “ yararlığ ın a  şahadetnam eler alup 
Deri d ev le t’e r ia y e t ricasına diri alduğı ik i k im seleri dil getirm ek sededinde 
iken” , söylediğim iz Sab ık  Bolu B ey i M ehmet, Z ü lfikar Ç avuş’un m alına  

ve d avarla rın a  ve  zikrolunan em red oğlanına tam aen ” adı geçen sipah zor
baların ı ve  sekbanları üzerine yo lb ya ra k , “ celâli sulh o lduktan  sonra sen katl-i 
nefs eyledin  deyu bahane edüp” öğle v a k ti, herkesin gözü önünde, evin i 
bastırd ı; k ırk  elli a t, k a tır  ve  d avarın ı ve  birçok m allarım  B olu ’y a  götürerek  
kendisine aldı. K adıoğlu  adındaki bölükbaşı, M ehm et B ey  ta ra fın d a n  ser
best b ırak ılarak , Z ü lfikar Ç avuş’u k a tle tt i ve  başı ile b ir kolunu “ Celâli K a ra 
kaş’a ile tü rü m ” diye a tına  b inerek g itti. Bu hâdiseyi İstan b u l’a u laştıran  Mu
durnu K ad ısı M ehmet B e y ’in, K ad ıo ğ lu ’nu kasten  b ıraktığ ın ı ve  kılıcını dahi 
eline verd iğin i, bu beyin  K arak aş  ile m ü tte fik  olduğunun ısrarla  söylendi 
ğini arzında izah etm ekte idi

1 İbnülemiıı, karton; 3, Nr. 686.
2 İbnülemin, karton: 2, Nr. 427 /9 (Mudurnu Kadısının arzı). - karton; 3, Nr. 603 (Sabık 

Bolu Beyi Mehmed’e hüküm; selh-i şevval 1011).
3 Buradaki “ sulh"’ tan, Deli Hasan’ın Hükümetle banşması kastolunuyor,
4 Vesika, 25.
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İzm it'ten , Çankırı ve  Çorum ’a k ad ar sıra lanan  sancaklarda, beylerin  dai
relerinde çalışan A ltı-B ö lü k  zorbalarının, subaşı v e  kethüda o la rak , sekban  
bö lük leriy le  köyleri harap ettik leri hakkında İstan b u l’a m ütem adiyen  ş ik âye t
le r gelm ekte idi. A y n ı zam anda , 1603  şubatında, İstan b u l’da, yeniçerilerle  
sipahilerin  arasındaki çarpışm anın bu adı geçen yerlerde bu lunan k u lla ra  da 
s iraye t ettiğ i, bu yüzden birçok hâdiseler çıktığı yo lun da  haberler de işitilm esi 
üzerine, H üküm et Sol U lûfeciler Ağası H andan A ğ a ’y ı , B u rsa ’dan geçmek 

üzere, İzm it, Gerede ve  Bolu istikam etlerinde te ftişe  çıkardı. B u A ğa, ayn ı 
zam anda eşkiya te ftiş  edecek ve  kapuku lların ı da sefere sürecekti. H andan  
Ağa uğradığı yerlerde, kadıları, k öylerden  dahi im am , k ö y  kethüdası vesair 

ileri gelenleri ve  k asabaların  âyân ın ı soruşturm a için top ladığ ında, on lar k a 
d ılık larında, ne yeniçeri-sipah m ünazaası ve  ne de eşkiya bulunm adığını yem in  

île tem in ed iyorlard ı. M udurnu’da, gerek h a lk  ve  gerek kadı. B o lu  B ey i M eh
m et B ey ’in  K a ra k aş  ile m ünasebette olduğunu, sipah zorbalarım  M udur
n u ’ya  onun yollad ığın ı, Z ü lfikar Ç avuş’u da kendisin in katle ttird iğ in i söy
lediler. N ihayet 1603  H aziranında B olıı’ya  gelen H andan Ağa, yap tığ ı ta h k i
k a tta , M ehm et B ey ’in  dairesinde “ sekiz nefer sipah zorbası”  bulunduğunu, 
bu nlard an  “ M ustafa bin A bd u llah” ın  M ısır m ü teferrika la rından  olduğunu tes- 
b it e tti. H alk H andan A ğ a ’y a  y a p tık la rı ş ikâyette , bu adı geçen M ustafa bin  
A bd u llah  Jıakk ın d a , T ırnakçı H aşan P aşa  zam anında, " B o lu ’nuıı m u k ataat 
b akayası tahsiline em r-i şerif alup v ilâ ye t-i m ezbure varu p  reaya  ve  beraya- 
y a  ol derece zulüm  etm iştir ki, V ilâyetim ize celâli gelmiş o layd ı bize bu  
k ad ar zulüm  ve  teadd î itm ez id i” diye ifadede bu lundu lar. Sol U lûfeciler A ğ a 
sı, M erkeze yo llad ığı arzında, M ehm et B e y ’in  v e  sekiz sipahinin “ dim ağları 
fesadda” olduğunu, re a y a y a  çok zulüm  ettik le rin i kaydederek , sipahilerin  ip 
tid ad an  tim ara  (m ürd-ü tim ar) çıkarılm aların ı te k lif  e tti ı. B una rağm en, M eh
m et B ey ’e b ir şey yap ılam adığ ı gibi, sonra B olu B eyliğ i de y ine kendisine v e ril
di, dairesindeki sipahiler de selıbanlarla do laşm akta gene devam  ettiler.

K astam o n u  ve  Sinop ta ra fla rın d a  da, A ltı-B ö lü k  halk ı sancak b ey le ri
nin dairelerinde o la rak  geziyorlard ı ve  yu k arıd a , b u ra la ra  m usalla t olduğunu  
söylediğim iz Y u la rk astı, b ir ara, sancak b ey i ta y in  olunm uştu. F ak a t, bu n lar  

ancak bu kad ar bilinm ektedir.

K a ra m an  V ilâyetin in  T avil M ehm et v e  K a ra k aş  A h m et’in  bazı g rupları 
ta ra fın d a n  nasıl tah rip  olunduğunu söylem iştik . B u  V ilâ y e t üm erasının  

celâlîlerle olan m ünasebetleri beUi olm am akla beraber, dairelerindeki sekban
ların , köylerin  boşalm alarında celâlîler k a d a r etk ili o ldukların ı görüyoruz. 
E reğli K adısı, ora lard a  geçen m ühim  b ir  hâdise hakkınd a yo llad ığı arzda, 
bu bakım dan h ayli m alûm at verm iştir. İzah ettiğ ine göre, B or K asabasında  

o tu ran  A ltı-B ö lü k  Sipahisi Nefesoğlu M ehm et, kardeşi H aşan ve  A bd ullah  
ile, E reğli’ye  tâ b i Ü rgüd K ö yünd en  Hacı A b d ü lk ad ir oğlu A li adındaki şahıs-
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lan n  adam larından  üçü, B or, E reğli ve  Şecaaddiıı kad ılık ların ın  sınırları 
arasında katled ild iler. Nefes -oğlu bu c inayeti E reğli’nin K ızılca  Nahiyesi 
halkından, A ltı-B ö lü k  m ensubu A h m a t ve  B ey tu lla h ’ın  ya p tık la rın ı iddia  
ederek, ka lab a lık  bir sekban bölüğü ile Niğde Şehrine girdi ve  kaatil 
sipahileri h im aye ettiğ i an laşılan  Eski Niğde B eyi A h m et’ten  zorla bin  

kuruş (120  bin akçe) aldı. Bu sırada Niğde Sancağına yen i ta y in  olunan  
beyin  m ütesellim i K u rd  gelmiş bu lunuyordu . Onun da eşyasını ve  parasını 
yağm a e tti v e  kendisine de b ir h ay li h a k a re tte  bu lundu. O ndan sonra sıra  

cinayeti kendilerinden bildiği sipahilerin  o tu rd u k ları nah iyeye geldi. Nefes- 
oğlu sekbanlariy le , adı geçen n ah iyeye eriştiği zam an, pek çok kim seler k o r
kudan başka yerlere  f ira r  etm iş b u lu nuyorlard ı. Tam  o sırada, K aram an  
B eylerbeyisi Ömer Paşa (ki vez ir Nuh P aşa  ile gûya celâli seferine m em ur idi) 
kendi kapusu halk ından  ve  sipah zorbalarından  ibaret üç bin kişilik  b ir k u v v e t
le Niğde ta ra fla r ın a  geldi. Nefesoğlu, B eylerbeyinden  de ayrıca  yardım cı 
bölükler a la rak , nahiyede ye liştirm iye  başladı. H arice kaçan lardan  bazıla
rın ı bu ldurup g etirtti. 93 deve, 4 0  k ısrak , 2 sürü koyu n a ld ık tan  başka, 
levend lere ve  sipahilere de, b u ld u k ları para , eşya ve  m a llan  yağm a ettird i. 
H alkın ş ik âyeti üzerine, Ereğli K ad ısın ın  yo llad ığ ı arza cevap olarak , o 
zam an, ya n i 1603  Tem m uzundan sonra, Nuh P aşa ’nın yerine “ Celâli ser
d arı” ta y in  edilmiş bulunan V ezir Nasuh P aşa ’ya yo llan an  hükm -i hüm â- 

y û n ’da, Nefesoğlu M ehm et’in  adı S ilâh d arla r Bölüğünde bulunam adığından  
do layı, sipahi sayılam ıyacağı ve  suçlu m ahkem eye celbolunarak  “ hukuk-ı 
fu karan ın  iadesi”  ve  “ üzerinden on beş y ıl  m ürur etm eyen  hususların” dahi 
incelenm esi em redildi. H albuki Nefesoğlu’nun yan ın a  kendi sekban ve  “ si
pah” bö lüklerin i de k a tm ak  suretiy le , N ahiyenin yağm asına iş tirâk  eden 
Ömer P aşa ’ya , hiçbir ceza v e y a  ih ta r  k ay ıd  o lu n m ad ı'.

K a ra k a ş ’ın  ve  T avil M ehm et’in  celâli bölüklerin in, bu sahaları bü tün  
1603 ya z ı süresince a ltü st e ttik leri söylenm işti. B u radaki bilgiden ise, aynı 
sıra K a ra m a n ’ın B eylerbeyisi Ö mer P aşa ’nın, 3 bin sekban v e  “ sipah” 
k u v v e ti ile b u ralarda dolaştığın ı görüyoruz. A caba B eylerbeyin in  celâlîlerle  
m ünasebeti ned ir?  O nlarla m ücadele ed iyor m u yd u ? Y oksa, Bolu B eyi veya  

diğer birçok üm era gibi, el a ltın dan  onlara ya rd ım  mı etm ekte id i?  B unlar  
tam am iyle  k a ran lık  k a lm aktad ır. Y an h z  şu m uhaLkak ki, Ö m er Paşa da, 
başındaki k a lab a lık  sekban ve  sipah zorb alariy le , ayn ı celâliler gibi, her 
fırsa tta  ahalin in m alların ı ve  p ara la rın ı yağm a ederek, ağır salm alar top lu - 

y a rak , reayan ın  süratle  top rak la rın ı te rk  etm elerine ve  “ atlanup silâh lanup” 
celâlîlere karışm alarına, celâliler k ad ar etk i yap ıyord u .

Y ine 1603 ydm da, K a ra m an  V ilâyetin in  İçel Sancağındaki durum u  
İstanbu l’a arzetm ek üzere. Sancağın başında bu lunan K aym ak am  (beyin  
vekili) ile Sancağına dahil k azaların  kad ıları ta ra fın d an  b irlik te  yo llanan
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‘ ‘m ektup ’'' üzerine, cevap olarak gönderilen b ir hükm -i h ü m âyû n ’da b u ra la r
daki feci durum  hakkında uzun bilgi verilm iştir:

İçel’de devam lı b ir sulite ayak lanm ası olduğunu, bazı tim a r erbabı ile  
“ İl erle ri” nin de, m edreselilerle b irleştik lerin i söylem iştik . İşte, S an cak tak i 
bu hâdiseleri y a tıştırm a k  için, ve  ayn ı zam anda “ m uhafız” olarak , b u raya  
H asankef (H asankeyf) Sancağı B eyi M ehm et yollanm ış b u lu nm akta  idi. 
İçel Sancağı M uhafızı M ehm et B ey, “ b irkaç yüz a tlu  ve  sekban ile ve  Er- 
m enaklü Şeyd i ve  yerlüden  A li Çavuş ve  Cafer ve  D erviş Çavuş ve  Sü leym an  
Çavuş ve  Candır Osman ve  Şerefoğlu Nebi ve  B ozlurluoğlu M uslu Ç avuş ı 
ve  Am m isi M ahm ut ve  bunların  em sali eşk iya ile il üzerine çıkub” , ahalin in  

m alların ı ve  erzak ların ı yağm a etm iş, evlerin i de yakm ıştı. K a tle tt iğ i in 
san ların  sayısı ik iyü zü  geçiyordu. “ M üslüm anların em red oğlanların  ve  

bakire kızların  ve  avre tle rin  levend ata  ta sa rru f e ttirü b  ve  50 binden ziyade  
koyun v e  keçilerin  ve  beyg ir ve iy i deve ve  2 bin sığırların  sürüb v e  m ev
cut Iıulunan arpa ve  bu ğd ay ve  yağ  ve  bal ve  sair zahirelerin  akab ve  üç- 
yüzden  ziyade adam ı tu tu b  hapsedüp gece ve  gündüz işkence idüp nakid  
7 y ü k  (700 bin) akçeye kesüb alub ıtla k  eylem iş iken badehû yine m ezkûr
la rı tu tu p  hapsedüb herb irinin yüzer ve yüz ellişer kuru şla rın  alub küllî 
tead d î” etm işti. Bu dehşet verici haber üzerine, derhal D ergâh-ı A lî kapu- 

cularmrtan- birisi, İstanhu rdan  m übaşir o larak  yollandığ ı gibi, L ârende’de 
otu ran  yeniçeri serdarının bu kapucu va koşulm ası için, Y eniçeri A ğası ta ra 
fından  kendisine m ektup yazıld ı. Bu sırada Sancağa geldiği an laşılan  asıl 
Saneak B eyi ile, İvgadı, K a ra ta ş , S a rık a va k  kad ıları, M ehm et B ey ’i m uha
kem eye m em ur oldular. Ş ikâyet o lunanları kapucu ve  yeniçeri serdarı “ meciis-i 
şer’e getirecekler ve  davacıların  hak ları a lınd ık tan  sonra, şer’an lazım gelen ceza 

verilecekti. “ M uhtac-ı arz olanlar hapsolunub” , üzerlerine sab it olan suçları
n ın M erkeze yazılm ası ve diğerlerine (yan i rea yad an  olanlara) hükm olunan  

cezaların  uygulanm ası fe ım an  olunuyordu  2

Bozok, K a yse ri, Niğde, K ırşeh ir, T a v il Ahm ed'in ve  K a ra k a ş ’ın  celâli 
k itle leri ta ra fın d a n  istilâ  olunduğu zam an, bu dört sancağın m uhafızı K u r t  
A hm ed Paşa idi. Celâli Deli H asan’a karşı, Sokulluzade V ezir H aşan P aşa ’nın 
yerine, Celâli Serdarı olduğunu söylediğim iz H üsrev Paşa ta ra fın d a n  b u ra la ra  
ta y in  olunan K u rt  Ahm ed P aşa ’nın, yan lız  K ırşeh ir ’de çıkardığı lıâdiseleri 
bura K ad ısın ın  ha lk  nam ına yolladığı uzun b ir arzdan  öğreniyoruz. B u Paşa  
m uhafazasına m em ur olduğu sancaklardan  birisi olan K ırşeh iri yed i sekiz 
yaşın dak i kardeşi D erviş ’e aldığını iddia ederek, üç dört yüz a tlı “ le ve n d a t” 
ile geldi. Sekbanları, “ T aıınb ilm sz” , “ K abresığm az” , “ D ardoğan” gibi, acaip  
ad lar ile an ılıyorlard ı. K a yse ri’de otu ran  A ltı-B ö lü k  halk ından  yetm iş seksen 
kişilik  b ir sipah bölüğü de beraberdi. B u k a lab a lık  m a iyye t şehre geldiğinde,

1 Sonradan İçel sancağını eline geçiren ve Kuyucu Murad Paşa tarafından katledilen 
Muslu Çavuş budur.

2 Vesika, 27.

2 3 4  c e l â l i  İSYANLARI



hanlar, k e rva n sa ray la r dururken beğendikleri ev leri zorla b o şa lttıra rak  yerleş
mişler, h a ttâ  birçok ev lerin  kap ıların ı k ırm ak  suretiy le  a tla rın ı içine çekm iş
lerdi. E v  sahiplerini “ m eccanen yem  v e  yem ek” tedarik ine m ecbur ed iyorlar, 
h a lk ta  bu ld uk ları a t ve  develeri bedel verm eden  a lıyo rlard ı. O rtad a, ölen 
yok  iken, bazı kim selere, “ sen kan etm işsin” d iye suç yü k liye rek  hapsedip, 
ik işer üçer yüz kuruş (24 - 36 bin akçe) cerim e ödetm ekte idiler. “ B undan  
m aada, yetm iş ve  seksen leven d ata  T anrıbilm ez dediği zalim i baş v e  buğ 
nasbedüp” vâ lid e  hasların ın  reayasın ı soym aya  yo llam ıştı. O radan da b ü tü n  at 
ve  develeri sürdüler, sa lm alar top lad ılar. H ayvan ların ın  ve  sekbanların ın  
m asra fla rı halka a it olm ak üzere. K u r t  Paşa K ırşeh ir’in içinde ik i a y  oturdu. 
K a sab aya  ayd a  b ir subaşı ta y in  ed iyor ve her a y , “ teftiş  ve rin  deyu  m ahalle  
başına onar onbeşer ku ru ş” a lıyordu . Odun lazım  olduğunda halk ın  dü kkân
ların ı y ık ıyo r, ağaçları ile ta h ta la rın ı ya k ıyo rd u . L evend leri de ahalin in  ehl-ü  
iya llerine  sataşm akta  idiler. Şehrin  resm î şah siyetleri olan K ad ı, S ilâh ta r  
M aksut, o sırada “ avarız  akçesi” top lad ığ ından  do layı üzerinde on bin altun  
bulunan F erh at Çavuş, D ergâh-ı Â lî m ü teferrik a la rından  Zaim M estan A ğa ve  
ötekileri kendi levend leriy le  b irlik te* , şehre y a la n  “ Cümle K a lesi” d izdarı ile 
birleşerek, kaleye kapanm ış idiler. H âzineye a it a ltın la rın  dizdara konduğunu  
haber a lan  K u rt  Paşa, b ir gece ansızın keleye hücum  e tti; fak a t, içeri girm eye  
m uvatt'ak olam adı. H attâ  k âtib i olau ve  ayn ı zam anda şehrin subaşılığını yapan  
D avud adındaki “ eşkiyabaşı” da m aktu l düştü. Bu sırada, “ Serdar-ı A lîvek ar  
H azretleri canibinden” M uharrem  B ey, sancağa asıl b ey  olarak  ta y in  edilmiş 
olduğundan, m ütesellim i geldi. B u v a z iy e tte  b ir netice elde edem iyen K u rt  
Paşa çekilüp K a yse ri ta ra fın a  g itti 2. M uhafazasında olan diğer sancaklara  
da K u rt  Ahm ed P aşa ’nın neler yap tığ ı buna göre tahm in  olunabilir.

R um  V ilâ ye tin e  gelince 16 0 3 , te  bu ran ın  B eylerbeyisi A lacaa tliA h m et Paşa  

adında birisi idi. M aiyyetinde bin lerce levend ve  sipah zorbası v a rd ı Bu 
B eylerbeyin in  zam anında R um  V ilâyetin in  sancakları z iyadesiyle  sipah ve  
levend yağm asına uğradı. “ M irim iran b ö lü k leri” ve  m irim iran ta rafın d an  

hangi selâhiyetle  ta y in  o lun dukları b ilinm iyen  bazı sancakbeyleri hak  arasında  
panik  ya ra tıyo rla rd ı.

7 tem m uz 1603  (27 m uharrem  1012 ) ta rih i ile A rap k ir K adısı ta rafın d an  
yazılan  b ir arzda, bu Sancağın başına gelen fe lâket an latılm ıştır. K ad ın ın  
izahına göre, M ala tya lı Z eynel B ey, A ra p k ir L ivasın ın  A hm et Paşa ta rafın d an
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1 Burada adlan geçen şehrin sayıh şahsiyetlerinin-ki, yeniçeri, silâhtar, çavuş vesairedir, 
dahi sekban besledikleri dikkati çekmektedir. Bu sırada, Anadolu’da bulunan servet sahibi bütün 
hükümet mensuplanmn kendilerinin muhafaza veya soygun için levent beslediklerim vesika
larda gösteriyor. Vekayiname müellifi dahi bu hususu önemle kaydetmiştir: Aym yazma, 
yap. 119.

2 Vesika, 26.
3 1603 şubatında İstanbul’da isyan eden “ sipah zorbalan” “ Sivas eyaleti Alacaatlu demek

le Maruf Ahmet Paşa zorbaları hükmündedir diye şikayet etmişlerdi; Naima, c. I, s. 307.



kendisine tevc ih  edildiğini söyliyerek , S iva s ’ta  o tu ran  Y eniçeri B odur Y akup  
kethüdası olduğu halde, beş a ltı yüz a tlı ve  sekban ile sancağa girdi. Z eynel 
B e y ’i “ V ilâ ye t halk ı karşılayup  bu kadar hengâm eyle ne içün gelinür bize 
hayrın ız  y o k tu r  dediklerinde, bize m uhalefet edersiniz deyu  v ilâ y e t halk ından  
ik iyüz m ik tarı adem  katledüb badehu yine A hm et Paşa canibinden K a yserili  
B ali A ğa ben m üfettişim  deyu üçyüz m ikdarı a tlu  ve  sekban ile A ra p k ir ’e 
dahil o ldu kta  Zeynel Bejr ve  B ali Ağa ve  k ethü da-yı m ezbur yek d il olup 

v ilâ y e t h a lk ına  nice b in  kuruş sâliyâne” e ttiler. A y rıca , A ra p k ir  L ivasın ın  
tim ar v e  zeam et erbabını, tacirlerin i, kadı, m üftü  ve  sair her züm reye  
mensup ileri gelen halkın ı top lam ışlar, herbirini b ir “ m uklacı ve  sekban” 

eline verm işler, “ şedid işkenceler ile işkence idü b” her şeylerin i v e  borç e t t i
rerek  pek çok da para la rın ı alm ışlardı. K ad ıla rd a n  Salih  E fendiye, işkence 

etm eye m em ur edilen K ız ıl A li adında b ir bölükbaşı, k ad ıy ı “ günde üç defa  
kolundan asup çapraza u ra  ura âciz koyup cümle m âm elekini b e y ’ettirüp  
ve fa  etm em ekle deyn e ttirü b ” kendisini beş bin kuruş B ali A ğ a ’ya , yine  
borçla  yed i yüz kuruş adı geçen K ız ıl A li ’ye , dö rt yüz kuruş Ü sküdarlı 
K â ş if ’e, dö rt yüz kuruş da kardeşi Ömer B e y ’e “ hizm et akçesi”  ödem eye 
m ecbur e tti. A ra p k ir’de k ırk  gün otu ran  Zeynel B ey v e  a rkad aşları, üçyüz- 
den fazla  ev i y ık a rak  odun yerine y a k tıla r  ve  buna benzer birçok ta h rib a tta  

b u lu n d u la r'.

B u arzın sahibi olan K a d ı T aret E fendi ta rafın d an , ayn ı ta rih te  tanzim  
olunan ikinci arzda, A ra p k ir ’in, Zeynel B e y ’den sonra, b ir de K e rk e r ’de 
otu ran  B aşıbüyükoğlu  H am za B ey  ile K eth ü d ası ta ra fın d a n  yağm a vetah -  
rip  olunduğu haber' verilm ektedir. K ad ın ın  ifadesine göre, H am za B ey, 
“ b ir veçhile A rap k ir Sancağında dahli yoğiken yed i yüz m ikdarı a tlu  ve  

sekban ile a le l-gafle  A ra p k iri basub yüz m ikdarı adam  katled üb  ve  bakiyesi 
ehl-ü iy a liy le  dağlara  f ira r  idüb m alları evlerinde k a lu b ” , kum aş v e  çuka  
yük lerin i, akçe ve  sair rızk ların ı yağm a etm işti. Üç a y  A ra p k ir ’de otu ran  

H am za B ey, “ dağlara bölük salub üç yüzden  ziyade adem  tu tu b  herb irin- 
den ikişer üçer yüz kuruş a lub” , şehrin etra fınd ak i k öylerden  de 40  bin  
kad ar a t, k a tır , sığır, koyun, keçi vesa ir h a y v a n  to p h ya rak  K e rk e r ’e 

sürdürdü. “ D ağlara  f ira r  eden adem lerden dahi üçyüzden m ütecaviz edem  
zahayir b u lam am ak ile acından v e fa t” ettiler. “ Üç a y  m ikdarı ha lk  kaç- 
gun olm ak ile” şehir bomboş kald ı. H am za B e y ’in  A ra p k ir ’den götürdüğü  

keten, bez, çuka, ta fta , kum aş ve  te fa rık  gibi p azar eşyasının m ikdarı 
üçyüz yü k ü  bu lu yordu . “ Şehirde üçyüz m ikdarı ev leri ih rak -ı b in n ar” 
etm işler, kendilerine ya ram ıya n  ‘'esbabı” dahi ateşe verm işlerd i. K ad ı 
arzına “ bu n ların  em sali zulüm lerinin n ih ayeti olm am ak ile tea d a d a ” lüzum  
görülm ediğini, b ü tü n  bu fesadı H am za B e y ’in, kethüdası ile v e  onun ta h 
rik i a ltın da, yap tığ ın ı ilâve  e d iy o r d u  2.

1 Vesika, 29.
2 Vesika, 30
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Y ine 1603  yazında, Çankırı halk ı nam ına İstan b u l’a sunulan b ir arzda, 
Sancak B eyin in  “ v ilâ ye te  ik i kere kuruş salgım  id ü b ’’ y irm işer kuruş  

topladığı, ‘ -yay lak  harcı” o larak , b ir akçe yerine b ir k ırm ızı (altun) a ld ı
ğı, yan ın a  sipah ve  silâhdar cem edüb” , subaşıhklara her a y  bu n ları gön
derdiği, “ m u ttasılan  selâm lık v a f ir  m al ald ırub nice tead d ile r” ettiği, 
“ zulm en otuz bin kuru ştan  ziyade salm a” aldığı ileri sürülerek, diğer
lerine ib re t olm ak üzere, y a  B eyin  te ftiş  olunm ası veya  bu m eblağın hazine  
hesabına kendisinden geri alınm ası istenm ekte idi. B ey, bu y ılın  b ah arın 
da, sefer için  G elibolu’ya  hareket etm iş, yerine “ kethüda deyu bir şaki” 
koym uş, o da yan ınd a çok m ik tard a  “ sipah ve  silâhd ar” olduğu halde, 
subaşıhklara hiç durm adan devre çıkm aya başlam ıştı. A rz , ‘'T akatim iz  
kalm adı b illah-i teâ lâ  bize ih tiy a r  m utedil b ir b ey  in a ye t oluna yoksa  bu 
kethüda v e  sipah bu âne dek ka lan larım ızı da perakende id er” diye b it
m ekte idi. B una cevap olarak , B eye ve  K aym ak am ın a  yo llan an  ferm anda, 
yan ların d a  zorba (yani sipahi) ku llan m am aları tenbih  olunm akta idi. Buna  
r ia ye t etm edikleri tak tirde, K a ym ak am ın  hakkınd an  gehneceği (idam  olu
nacağı) ve  Sancağm ın, B eyden  alınarak , başkasına verileceği b ild iriliyo rd u  ı.

B u v a k a la r  olurken. B ey lerb eyi A hm et Paşa “ Celâli S e rd arı” m n yanında  
bulunm ası do layısiy le , onun yerine Sab ık  Z ülkadriye K a rs ı B eylerbeyisi (ya
ni sancağı a rpa lık  o larak  idare etm iş olan) M ustafa Paşa, “ m uhafaza hizm e
tin d e” idi. Çorum halkının  kendisine y a p tık la r ı ş ikâyet üzerine. M uhafız M us
ta fa  P aşa, İstan b u l’a yo llad ığ ı arzda. Çorum  B eyin in  Sancağı, nasıl idare  
ettiğ ini an latm ıştı. Bu B ey  de, subaşıhk lan n ı “ Ç ılbaklar” , Çolak A li ve  öte
k ileri gibi, “ v ilâ y e tle r  soyan ” 2 b irtak ım  sipah zorbalarım a ve riyo rd u . Çorum  
K ad ısı H aşan bu eşk iyala rla  b irlik te  hareket etm ekte idi. H alkın m ahsulü  
zorbalar ta ra fın d a n  a tla rın a  yem  yap ılıyordu . D izdara zorla  açtırılan  kalede  
yığdı buğday, arpa ve  sair m ahsul ve  em anet konan eşya la r yağm a olunmuş, 
kazadaki m üderris, sabık kadı gibi zengin kim selerin p ara la rı soyu lm uştu  3.

M erzifon, A m asya , T okat, Ş ark ik arah isar ta ra fla rın d a , levend leri, başta  

kethüda ye rle ri olm aküzere,“  sipah ve  silâh d arla r”  idare  ed iyo rlar v e  bu saha
la rın  “ F e tre t”  h aya tın d a  m ühim  ro l oyn u yorla rd ı 1  F ak a t, bu önemli hâd i
selerin ne suretle geçtikleri ve  halk ın  h a ya tın d a  ne gibi etk ileri olduğu hak k ın 
da hem en hiç bilgim iz yok tu r.

Sah il sancakları olan Canik (Sam sun), Trabzon ve  Rize ta ra fla rın d a , yine  
A ltı-B ö lü k  sipahileri ve  h a ttâ  yen içeriler gruplar halinde köylere ve  kasabalara  
baskın  ya p m a k ta , halk ın  yerlerinden  oynam alarına  sebep o lm akta  idiler. Bü-
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1 Başbakanlık Arşivi, İbnülemin, karton, 3, Nr. 474.
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tü n  b u ra la rın  subaşılık ları da sipah zorbaların ın  eline geçmiş bu lunuyordu . 
B ilhassa C anik’te R izeli Onıer adında b ir sancakbeyi tü rem işti. H angi v i lâ 
y e tin  m îrim iram  olduğunu kaydetm eyen  M ehm et Paşa adında birisi S ad ra 
zam a yollad ığı b ir ş ikâyet m ektubunda, Ömer B e y ’in  Canik’te y a ra ttığ ı k a r ı
şıklığı an latm ıştır. M ektuba göre, Ömer B ey, aslında b ir tim a rlı sipahi iken, 
tım arından  ferağat ederek, Sol G ureba Bölüğüne 6 akçe ulûfe ile sipahi oldu. 
O ndan sonra “ Celâli S erd arı»  H üsrev Paşa kendisini Canik Sancağına h ey  
ta y in  e tti. B u fırsa ttan  fayd a lan an  Ömer B ey, k a lab a lık  b ir le ven d at gru- 
pu ile gelerek, bu Sancağı yağm a etti, \ a n h z  O f K ad ılığ ından  top ladığ ı sâl- 
yân e  dört bin kuruşu bu luyordu . Ş ikâyetçi B ey lerbeyi O f’tak i yağ m alar sıra
sında, kendisinin ve  hemşiresinin evi basılarak, d ö rtyüz kuruşu alındığım  sö y 
lü yord u . Ö mer B ey , bu kadının  b ir de ‘^küçük oğlunu çeküp” b ir sekbana v e r 
m işti; çocuk hâlâ  yan ların d a  do laşm akta idi. Asi b ey, Canik K ad ısın ı koğ- 
muş, kendisi başka b ir kadı nasbetm iş, otuz k ad ar yeniçeri ve  sipahinin k a rıla 
rın ı ellerinden a la rak  leven d ata  verm işti. ‘ ‘0 1  d iyarın  h a lk ı um um en f i ra r  edüb 
cüm le kendi leven d atı h isarı vesa ir v ilâ y e ti zapt ve  kabz” etm iş va z iye tte  
idi. A lt ı  akçeli b ir sipahi iken, sancak beyliğ ine yükselerek , hem şiresine ve  
d olayısiy le  kendisine hakarete  cüret eden Ömer B e y ’in  hakkınd an  gelm ek için, 
M ehm et P aşa, kendisine “ em r-i şe rif” yo llan m asın ı rica ediyordu. 25 M ayıs 
1603  Le yerilcu  ce\ ajjLa, “ şet’ilc teftiş  cyliycsin  fih 'ak i böyle ise arz eyli- 
yesin  ki hakk ından geline” diye em ir yo llan d ı'.

1603  te, Trabzon, A hm et Paşa adındaki b ir beylerbeyin in  arpalığ ı idi. 
B u P aşan ın  da kapu ağalık ları sipah zorbaların ın  eline geçm işti. K eth ü d ası olan  
A ltı-B ö lü k  h alk ından  Ferruh , “ m îrim iran b ö lü k leri” ile h a lk tan  salgunlar 

top lam ak  üzere devre, çıkmış ve  üç bin kuruş alm ıştı. A k rab ası olan birçok  
sipah zorbaları da m aiyyetinde idiler. H alkın devam lı ş ikâyetle ri neticesinde, 
T rabzon Y eniçerileri Serdarı m übaşir olm ak üzere, F erru h ’un te ftiş i K a d ıy a  

h ava le  olundu. F ak a t, m ahkem eye d a ve t edildiğinde, kendisi sipahi iken  y en i
çeri serdarın ın  m übaşir olam ıyacağım  ileri sürerek  ita a t etmedi. D iğer ta ra fta n ,  
Pazarbaşioğlu  A li, D em ircioğlu A hm et, N albantoğlu A li B ey  gibi sipah  

zorbaları da Sancağı levendlerle harap  etm ekte id iler. Onun için, H üküm et 
M erkezine m üracaatla , b u n lar hakkında lâzım geleni icra  etm ek için, Trabzon  
sipahilerinin k etb ü d ayeri olan F erh at’ın  m übaşir ta y in  olunm ası istendi.
7 tem m uz 1603  te  yo llan an  yen i ferm anla, hem  k eth ü d ayeri F erh at ve  
hem  de yeniçeri serdarı, b irlik te  m übaşir o ldu lar B unun la beraber, 
Trabzon Sancağında sipah zorbası, h a ttâ  yeniçeri k isvesi a ltın da, o k a d a r  
çok g ruplar gezij^ordu İd, bunları b ir ik i m übaşirlik  m ahkem elere sevket- 
m ek m üm kün değildi. İstanbu l’a yap ılan  başka b ir şikâyette , pek  çok  
“ m uklaeı” ve  sekban bölüklerinin, yen içeri ve  sipahi nam iyle  Trabzon
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Sancağının köylerinde dolaşarak “ v ilâ y e ti harap  ettik leri ve halk ın  evlerine  
kon dukları” haber veriliyo rd u

E rzurum  sancaklarında da, ^^Mirimiran B ö lü k leri” nin köylere ve  kasa
b alara  sald ırd ık ları, h a ttâ  E rzurum  h alk ı ile çarp ıştık ları görülüyor. Meselâ, 
A vu stu ry a  seferlerinde hizm eti görülen A lacaa tlı H aşan Paşa adında birisine  
E rzurum  B eylerbeyliğ i verilm iş, o da, karısın ın  ak rab alarından  M ustafa  
Ç avuş’u m ütesellim  yollam ıştı. K a lab a lık  İsvandat ile v ilâ ye te  va ra n  Ça
vu şu n  yo lsuzluklarına taham m ül edem iyen E rzurum lu lar, n ih ayet a yak la 
narak , m ütesellim in eşyasını ve  m ahnı yağm a ettik le ri gibi, kendisini taş
lam ak suretiy le  şehirden koğdular. K u v v e t li  kapu halk ı ile v a k a  yerine  
gelüp yetişen asıl B eylerbeyisi Haşan Pr.şa da şehir halkının silâhlı m u ka
vem etiy le  karşılaştı. H alk, B eylerbeyin in  m asrafın ı ödiyeceklerini, fakat, 
şehre girmesine asla razı o lam ıyacak ların ı b ild ird iler. Bu hâdisenin H ükü
m ete duyuru lm ası üzerine. B ey lerbeyi Ş irv a n ’a ka ld ırıla rak , mesele k ap a
tıld ı 2. M am afih , köyler B eylerbeyin in  levend lerine m ukavem et gösterem e
m işler, her ta ra f  ta lan  edilm işti. B undan sonra E rzurum  K öse Sefer P aşa ’ya  
verild i. B u yen i B eylerbeyin in  kapusunda da binlerce sekban va rd ı. K öse  
Seferin  bölükleri her ta ra fı öncekilerinden daha faz la  soyu yo rla r ve  gün
lerce m isafir k a lıyo rlard ı. H ulâsa, E rzurum  yöresi dahi, diğer Anadolu  
v ilâyetle ri gibi, korkunç bir perişanlık  içinde büj'ük kaçgunluk devrine  

girdi. M îrim iran bölüklerin in dehşetinden köylü ler dağılm ışlardı; Pasinler 
bom boştu 3.

K a rs , Çıldır gibi hu dut çevrelerinde, İran  harp leri başlıya lıberi, z iyad e
siyle b ir kapuku lu  zorbalığı m eydana gelm işti. B u rala rdak i kaleler, tam am iyle  

sipah zorbaların ın  ve  A nadolu  levend lerinden  u lu feye geçirilerek yo llan an  
kale m uhafızı azapların, gönüllülerin  elinde bu lu nuyorlard ı. S ipah zorbaların ın  
nüfuzuna tâ b i olan bu u lûfeli m uhafız k u llar, A n ad o lu ’da olduğu gibi, halk ı 
soym akta  ve  yo lsuzluk lard a  b u lu nm akta  idiler. B u ra la ra  ta y in  olunan b ey le r
beyleriy le  b u n ların  arasında birçok hâdiseler o luyordu. K a le  kapularım  
üm eranın yüzüne k ap a ttık la rı az değildi.

1603  sıralarında, A h ıska ’da, Sağ G ureba A ğası Y u su f Ağa, A ltı-B ö lü k  
sipahilerine hükm etm esi sayesinde, b ü tü n  o h ava lin in  hâkim i kesilm işti.
1602  de D eli H aşan üzerine gitm ek için H usrev P aşa ’m n em rine yollandığı 
zam an, b ü tü n  E rzurum  çevresindeki k u lla rın  başında bu lunan Y u su f Ağa, 
E rzurum ’a geldiğinde, sipahilere izin vererek , bu v ilâ y e tte  b ü yü k  b ir soy-
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gunculuğa sebeb olmuş, Erzurum , B a yb u rt, K am alı, E rzincan ta ra fla r ı,  
celâli istilâsına uğram ışçasına hasar görm üşlerdi. H attâ , D ivriğ i’de, H usrev  
P aşa ’nın ordusuna geldikleri zam an, “ Celâli H aşan r e f ’ olunursa bize de 
rağbet olunm az Celâli H asaiı’ın  k u v v e ti bizim  devletim ize sebeptir” diye  
kap ık u lların ı ta h rik  ederek, celâli seferinden geri döndürm eye m u va ffa k  ol
m uştu. H alihazırda, A hıska da “ celâli ta rz ın d a” harek et ed iyordu ; beyler- 
beyilere ve  kad ılara  a it hususları tam am iyle  kendisi görm ekte idi. Y an i, 
dirlik leri ve  m ansıp ları kendi istediğine veri)'ordu. B u  Y u s u f A ğ a ’nın y ü 
zünden, dört beş senedir, Ç ıldır’a b ey lerbeyi gidem em işti. B ü tü n  bu n ları 
H üküm ete arzeden T iryâ le t B eylerbeyisi Y u su f şaşa Pol G ureba A ğası 
Y u su f A ğ a ’nın, kendisine ita a t etm iyen  saiıcakbeylerin i ka lelerde m uhasara  

ettiğ ini, başına top lanm ış olan “ eşkiya ku l ta ifesin i v e  leven d atı” daim a  
halk  üzerine yağ m aya  ve  salgun top lam aya  yo llad ığın ı, kardeşi olan Ö mer’i 
A rd ah an ’a a layb eyis i yaptığ ın ı, orada bu lunan  zaim , çavuş ve  ötek i askerleri 
ve  h a lk ı kalede m uhasara etmiş olduğunu uzun uzun a n la tm ak ta  idi. Bu  

Zorba A ltı-B ö lü k  A ğasını ve  kardeşi Ö m er’i, B eylerbeyisi Ö m er P aşa, 
ya k a lıy a ra k , H asankale’de hapsetm eye m u vaffak  oldu. B u  suretle  b ü yü k  
zorbalığm  önüne geçildi ı.

A nad o lu ’da gördüğüm üz bu m üthiş levend  bolluğu etk ilerin i T ü rk iye ’
nin dışındada h issettirm iştir. E rivan , Tebriz, Şehrizûl, B ağdat, B asra, h a ttâ  
b ir derceye kad ar Şam  ve Halep gibi m ühim  kalelerde, m uhafız yeniçeri, 
sipahi, silâhdar, azap ve  gönüllü o larak  yerleşen ve y a  beylerbeylerin in  kapu  
ha lk la rı o la rak  gelen Anadolu  levend atı, b u ra la rd a  da ehâliye m usallat 
oluyorlard ı. D evletin  u lû fe li b ir hizm eti olan bu saydığım ız kale  gedikleri, 
çok va k it, beylerin  kapularındaki sekbanlara  da geçer olm uştu. Çünkü, 
kadro  açıldıkça b u ralara  m üstehak o lan ları arzetm ek durum unda olan üm era  
kendi adam ların ı gösteriyorlard ı. Böyleee, bazı u lûfeleri, ad am ları adına  
kendileri a lm akta  idiler. B eyler azlo lundukları v a k it ,  kalelere kendi kapu- 

larm d an  yerleştird ik leri “ leven d at” ın ağalariy le  orada k a ld ık la rı çok, 
olurdu.

B öyleee, b ir ta ra fta n  D evlet için  ip tid ad an  u lûfe ile kapıku lu  yo llan an , diğer 
ta ra fta n , üm eranın kapusu halkı o la rak  gidip, açık kale  gediklerine yerleşen  
leven d at, hu dut kalelerinde birçok hâdiseler çıkarm ışlar, ağaları, bazan  b ey le r
beylerin i ve  m uhafız giden vezirleri bile dinlem ez olm uşlardır. F ak a t, b u ra la r
daki levend  h areketleri, daha ilk  bak ışta , A nadoludakinden fa rk lıd ır; O nlar 
tam am iyle  b ir kalen in  içinde d ev letin  garnizonu o lm alarından k u v v e t  a lm akta  
idiler. A n ad o lu ’da gördüğüm üz celâlîler ise, kalelere, y a h u t şehirlere v e  kasab a
la ra  değil, aksine geniş çevreler içerisinde durm adan dolaşm alarına d ayan m ak 
ta  idiler. H attâ , ellerine kaleler geçse bile, celâlîler buna itib a r e tm iyorlard ı. 
F etre t devrinde kalelere dayanan  celâli şefleri hiç görülm em iştir. B ü yü k  kaç-
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gunlukta ise, celâli şeflerinden bazıların ın , kalelere ve  palan kalara  kapanarak , 
feodal b irer b ey haline gelm eyi de tecrübe e ttik lerin i, ve  fak a t, silâb tekn iğ i
nin buna m üsade etm ediğini görüyoruz.

8 - İkinci Celâli Seferi :

Birinci Celâli Seferinin 1699  tem m uzunda te rtip  edildiğini, Serdarlığa  
evve lâ  S inan  Paşazade M ehm et P aşa ’nın getirildiğini, ondan sonra H aşan Paşa  
ve  n ih ayet H usrev P aşa ’nın sıra ile serdar ta y in  olundukların ı, seferin cerayan  
tarzın ı, ve  bilhassa H usrev P aşa ’nın serdarlığ ı sırasında, güney askerlerinin  

ita a t etm ediklerin i ve  diğer askerlerin  de, bilm ediğim iz sebebten dolayı, 
D ivrik ’te bu paşayı te rk e ttik le rin i söylem iştik . İkinci Celâli Seferi, Deli H aşan  

K arah isarısah ip ’te kışlığa girdiği zam an düşünüldü.

Bu sefere, ilk  defa. Güzelce M ahm ut Paşa serdar ta y in  edilmiş iken, 
sipahiler isyan  ettik lerinde, bu ta y in in  aleyhinde oldukların ı söylediler ve  
Güzelce M ahm ut’u sad aret k aym akam ı ya p tırd d ar. S ipah zorbaları im ha  
olunduktan  sonra, düşünülen celâli seferine, 1603  şubatında Cerrah M ahm et 
Paşa ve  y irm i gün sonra ondan da vazgeçilerek, Çağalazade Sinan Paşa serdar 
yapıld ı. B u sırada Deli H aşan Celâlilikten vazgeçti. B irçok celâli şeflerine m an
sıp veren  hüküm et, b ü tü n  celâliler hakkında um um î b ir a f  ilânı ile beraber, 
“ celâlilerle sulh oldu” dive her ta ra fa  ferm an lar yo llad ı. Bu suretle, A n ad o lu ’da 
m ücadelenin duracağım  üm it ediyordu. H albuki cereyan eden hâdiseler on 

yirm i âsi şefin  eseri değildi. A n ad o lu ’da yüzbinlerce levend  k itle s i,“ k a p u h a lk ı,” 
“ celâli sekbanları” , “ A ltı-B ö lü k  h a lla ” gibi isim lerle yc liştirm ekte  idiler. Le- 
ven d ler, her nasıl ise b ir defa oldu şeklinde celâli olmuş değillerdi. O nları bu 
h a y a ta  ekonom ik ve sosyal b irçok karışık  hâdiseler m ahkûm  etm iş b u lu n 
m akta  idi. K ısaca, levend ler “ sekban akçesi” ya h u t “ sekban u lufesi” ile ge
çinm ek zorunda idiler. Şu halde, bu geçim d âvâsı m evcu t oldukça, Anadolu  
da düzelem iyecekti.

Deli H asan’ın  A nado lu ’dan R um eli’ye  hareketinden uzun b ir zam an son
ra , bu ta rih î rea lite  kendisini gösterm ekte gecikmedi. K arak aş , T avil, Y u la r-  
kastı. Y ıld ız lı İbrahim , K argunoğlu  gibi tanınm ış celâli şefleri her ta ra fı  
ateş ve  kan  içinde b ıra k td a r k i, bu n ların  ta sv irin i yu k arıd a  verm iş bu lu 
nuyoruz. A yrıca , üm eranın kapu larındak i sekbanların  da, ta h rip te  bunlardan  
geri ka lm adık larına  a it b irçok  o lu n tu lar verm iştik .

Bu va z iy e t üzerine, H üküm et, 1603  nisanında, B ursa M uhafızı bulunan  
A nadolu  B eylerbeyisi Nuh P aşa ’y ı, vezaretle  A nado lu ’y a  celâli serdarı tay in  
etti. A v u stu ry a  seferinde bu lunan  L ala  M ehm et P aşa ’ya , 1603  baharında, 
yo llıyacağ ı ku vve tle rd en  ta sa rru f ettiğ i askeri de Nuh P aşa ’nm  em rine verd i. 
B u nlar: K a p u  halk ından (yani kapuku llarından) silâhdar ve  Sağ U lûfeciler 
bölükleri. Y eniçeri Ocağından sekbanbaşının bölüklerinde bu lunan  “ n e fe ra t”
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İle, K aram an , S ivas, M araş, Halep, A dana eya letlerin in  askerlerinden ib are tti. 
Nuh P aşa, em rindeki kapuku llariy le  beraber derhal K o n y a  istikam etinde  
hareket e tti. S ilâhd ar ve  Sağ U lûfecilerden olup da, A nad o lu ’da faa liye tte  

bu lunan  “ sipah zorb aları” , suçlu vaziyetind en  k u rtu lm ak  için, Nuh P aşa ’ya  
iltih a k  e ttiler. B unların  içerisinde K a ra yaz ıc ı’nın ark ad aşları o lan lar bile vard ı.

Tabiî, celâlîler hakkındaki um um î a f do layısiy le , Nuh Paşa bunların  
gelişini m em nuniyetle karşıladı. Z orbalar, böylece, yeniden “ bö lüklerin i m u k 
a rre r”  e ttird ile r ı. B u rsa , K ü ta h y a , K o n y a , K a yse ri ta ra fla r ın ı dolaşm ış 
olan Nuh Paşa ’nm  ordusunda, celâlî seferine m em ur bü tün  v ilâ ye tle rin  

askerleri v a r  m ıyd ı?  B u ordunun, T avil, K a ra k aş  ve  K a ra  S a it gibi şeflerin  
celâlî k itle leriy le  tem asları olmuş m udur ? B u kon uları a yd ın la tacak  herhangi 
bilgi elde etm iş değiliz. Y an lız  şunu tahm in  etm ek lâzım dır k i, celâlî seferine  

m em ur olan Nuh P aşa ’nın ordusu, terk ib i itibarimde, dolaştığı yerlerde, celâlî 
grupları gibi ayn ı suretle halk ı soym uş ve  “ F e tre t” in bu sıra larında, A nado lu ’yu  
sükûnete kavu ştu racak  yerde, daha fazla  “ bü j'ük  kaçgunluğa” ya rd ım  e t
m iştir. K a ra m an  ve  S ivas beylerbeyine a it verdiğim iz m isaller de bunu göster
m ektedir. H attâ , vekayînam eler dahi Nuh Paşa askerlerin in  ha lka, “ zulüm  

ve  tead d i” etm ekten başka bir şey yapm adığını tey id  ed iyo rla r  ̂

A y n ı yaz, V eziriâzam  Y avu z  A li P aşa ’nın, kendisini İstan b u l’dan uzaklaş
tırm ak  am acıyla  B ağdat Valiliğine tay in  ettiğ i K asım  P aşa, B u rsa ’ya  geçtiğin
de, kapusuna yazdığı ka labalık  levendlerij'Ie halka salm alar salm aya başlam ış 
ve  İstan b u l’a hakkında pek çok şikâyetle r gelm işti. B unun üzerine, ka tli için  

kapucıbaşı yo llan d ı ise de. O, P aşayı idam  im kânını b u lam ıyarak  geri döndü. 
H üküm et, A nad o lu ’nun bu eri karışık  devrinde, m eseleyi bü yütm ekten  
korkarak . K asım  P aşa ’m n vazifesini A nadolu  m uhafızlığına çevird i. F ak a t, 
Paşa başına top ladığı binlerce sekbanı ile, K ü ta h y a ’da dahi soygunculuktan  
vazgeçm edi; ağır salm a top lam aya  devam  ediyordu. N ihayet İstanbu l 
K aym akam lığ ına  d avet olunarak, idam  k a ra rı yerine getirilebild i

H ulâsa, Nuh P aşa ’m n seferi A nado lu ’da olumsuz b ir e tk i ya p tı. Misli 
görülm edik levend  dalgaların ın ta zy ik i a ltın da, k öylü lerin  b ü yü k  b ir kısm ı 
m ütam adîyen  top rak larım  terkederek, bu rad an  kalkup, şurada başka bir 
levend  bölüğüne iltih a k  etm ekte id iler. A rtık , 1604  b aharınd an  itibaren  
celâlî hâdiseleri yen i şa rtla r a ltında cereyana başlıyo r, A nadolu , ta rih te  m is
lin i görmediği b ir açlık ve  ölüm teh likesiyle  a ltı sene pençeleşm eye kendisini 
m ahkûm  eden b ir ta rih î kadere boyun  eğiyordu ; yan i, celâlî m ücadelesinin  
“ B ü yü k  K açg u n lu k” devri başlam akta  idi.
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E vvelce  Celâlî isyan la rı denince, en m üthiş hâdise o larak  K arayaz ıc ı 
ayak lanm ası anlaşılm akta, ondan sonra çıkan hâdiseler ikinci derecede say ıl
m akta  idi. İslâm  Ansiklopedisi’ne I. A hm ed m addesini yazm ış bu lunan Prof. 
Cavid B aysun, çok doğru olarak , bu padişahın  devrinde celâlî isyan ların ın  
m ühim  b ir y e r  tu ttu ğ u n u  ifade etm iştir ı. B izim  yu k a rıd a n  beri nasıl geliş
tiğ in i gösterdiğim iz o lu n tu lar da doğrudan doğruya bu fik r in  b ir delili 
m ahiyetindedir. M am afih, biz, hem  Celâlî F etre tin in  b ir ta rih î neticeye  
A^ardığmı tesb it etm ek ve  hem  de, “ B ü yü k  K açgunluğun” nasıl b ir m an
zara ile başladığını gösterm ek için. F etre t devrin in  sonu saydığım ız 1603  
y^lında, A nadolu 'da m eydana gelen um um î h a y a t şartla rın ı göstereceğiz. 
Y an lız , K a ra yaz ıc ı ve  arkad aşların a  şim diye k ad ar bazı gayeler atfolun- 
duğu için, evve lâ  bu m eseleyi ted k ik  etm em iz icab etm ektedir. Bundan  
sonra, bu  yö n  üzerinde duracağız.

9 - Celâlilerin Gayeleri:

Celâlîleri harekete getiren belli b ir gayeleri v a r  m ıd ır?  Y a h u t, uzun  
mücadele sıralarında, hiç olm azsa hâdiselerin  zoru a ltında, b ö yle  b ir şey 

doğmuş m u d u r?

İslâm  Ansiklopedisine “ K a ra y a z ıc ı” m addesini yazm ış olan K ram ers  
âsilerin Şiî ta rik a tın ın  etkisi a ltında hareket etm iş o lm aları ih tim alin i ileri 
sürÜ3ror, B unun için de, iki delile d ayan m ak tad ır: B unun birisi, B abinger’in 
K an u n î devrindeki isyan lara  a it tedk ik id ir ki. Y azar, K arayaz ıc ı isyan ın ın  dahi 
evvelce zam an zam an a levlendik leri görülen ta r ik a t ayak lanm alarınd an  birisi 
olm asını ak la  y a k ın  b u lu yor.D iğer delili dc, K a ra yaz ıc ı ve  b iraderi Deli Ha- 
san’a k ethü da lık  yap an  b ir şahsın  “ Ş ah verd i” adı ile an ılm akta  olm asıdır 2,

K ra m ers ’ın  h a ta ya  düştüğü ap-açıktır. Çünkü, yan lız  b ir şahıs ismine 
dayan ıla rak  böyle b ir hüküm  verilem ez. Esasen Şah verd i adını ta ş ıya n  kim se
lere o zam an sünnî ha lk  arasında da Taşlanm akta idi. Hele yazarın  sözünü e t
tiğ i K eth ü d a  Şah verd i’nin isyan dan  vazgeçerek  ̂ arkadaşlarına da delâlet etm ek  
suretiy le , yen iden  D evlet hizm etine girdiği, m üteferrikalık  ile enderunda ve 

sadrazam  dairelerinde nüfuzlu  b ir şahsiyet kazandığı düşünülürse, b öyle  bir 
delil dayanağın ın  yanlışhğı daha çok anlaşılıyor. V ak a ları iy i ta n ıd ık ta n  son
ra , celâlî isyan larım n ta rik a tla  ilgileri hiç h a tıra  gelmez. M eselâ, P ro f. Cavid  
B aysun, İslâm  Ansiklopedisinde yazdığ  I. Ahm edı m addesinde, celâlî isyan ları 
meselesine kısaca dokunm uş, fa k a t, bu hâdiselerde dinî tesirlerin  olabilece
ğini düşünm em iştir; uzun harp lerin  y a ra ttığ ı g ayri m em nunlarla, bu sırada  
çok fazla  türem iş olan sekbanların  bu meselede birinci âmU oldukların ı söylü
y o r  3. P ro fesörün  bu görüşü bizim  ta sv ir  ettiğim iz o lun tu lara  da uygundur.
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H üseyin H üsam ettin  celâlîlerde daha geniş gayelerin  bulunduğunu ta s a v 
vu r ed iyo r; sosyal b ü nyeye dönm eler ve  devşirm eler girdiğinden beri, T ürk- 

lerin  buna karşı m ücadeleye girmiş o ldukların ı söyliyen  m üellif, Y ıld ırım  B a- 
yaz id ’den sonra, S arayd a  H üküm et idaresinde ve  ha lk  arasında m eydana ge
len  k rizleri ve  ayak lan m aları m illiyetçi b ir ruhun harekete getirdiğini ifade e t 
m ek ve  B ü yü k  Celâli F etretin i de çok eski olan bu m ücadelenin b ir devam ı 
saym aktad ır. K a ra y a z ıc ı’nın başhuğluğıında topla?ıan celâlîler, Padişaha, T ürk- 
le r’in  de enderuna alınm aların ı ve  yüksek  m ansıb lara ta j'in  o lunm alarım  k a 
bul e ttirm ek  istiyo rlard ı. F akat, K a ra yaz ıc ı ve  onun ileri gelen bazı şefleri k u v 
v e t kazandıkça, kendilerine “ Şah” , “ S u lta n ” un van ların ı vererek  istik lâ l sev 
dasına düştü ler. B u hususta H üseyin H üsam ettin  şöyle d iyo r: “ Ş ayan -ı d ik 
k a ttir  k i, zam an-ı F e tre tte  ih tilâ lden  bazıların ın  ilân -ı is tik lâ l ederek n am ları
na  sikke darb ettird ik leri ele geçen ferm an larda, ahkâm  defterlerinde m ezkûr 
olduğu halde, erbab-ı ih tilâ lin  kendi nam ların a  hu tbe ok u ttu k la rı m eskût 
tu r”  1. B u son söziyle, A m asya T arih i Y a zarı bazı celâli şeflerin in , esas g aye
den saparak , D evletten  ayrılm a (seporatiste) tem ayü lü  gösterm eye b aşlad ık 
ların ı an latıyo r.

Ne Osmanlı D evlet teşk ilâ tın ı ve  ne de Islâm -T ürk  top lum unun hususi
ye tle rin i asla b ilm eyen Rus Y azarı A . S. T ve ritin o va ’nm , bu husustaki görüş
leri, H üseyin H üsam ettin ’inkine nazaran tam am iyle  an titez  m ahiyetindedir. 
Esasen, bu yazar, H üseyin H üsam ettinin eserini, esaslı k ayn a k la ra , şer’iyye  
sicillerine ve  a rşiv  m alzem elerine dayanm ak suretiy le  hazriam ış olm asını gözde 

tu ta ra k , asîlerin gayeleri hakkında A m asya  ta rih ind ek i fik irle re  çok ciddî b ir  
önem veriyo r. F ak a t, kendisi bunu İlmî b ir su rette  çürütecek yerde, b ir ta 
kım  tev ille rle  onu ters çeviriyor.

B u suretle, Rus Y a zarı da celâlî isyan ların ın  b ir gayenin elde edilm esi için 

hazırlanm ış olduğunu kabul ediyor; fa k a t, bu n ları kendi m aterya lis t görüşleri
ne u yd u rm aya  çalışıyor. T ürk  ta rihçileri gibi, o da, isyan ı, tam am iy le  tim a r e r
babın ın  çıkardığını ve  ayak lanm aların , Eğri seferi fira rile ri A nado lu ’y a  geçtik
ten  sonra başladığım  doğru olarak  kabul etm iştir. Y u k arıd a  tedk ik  etm iş b u lu n 
duğum uz o lun tu ların  cerayan  tarz ın ı olduğundan başka tü r lü  bilen ve  Osmanlı 
T ım ar R ejim in i A vru p a  Feodahtesinin b ir ayn ı sanan A .S . T veritin o va , bu iki 
esas üzerinde durm akta , ve  A vru p a , feodal re jim den k ap ita lis t m erkeziyetçi 
rejim e geçerken. B a tı top lum larm ın  derneşim  bünyelerinde görülen krizin  
izahına a it klişe fik irle ri, b ir fo rm ül halinde, O sm anh-Türk derneşim  b ü n 
yesinden çıkmış bu lunan celâlî isyan ların a  da ta tb ik  etm ektedir. İfadesine 
göre, Osmanlı orta  ve  küçük feadallerin in  arazileri b ü yü k  feodaller ve  
S a ra y  bürokrasisi ta ra fın d an  zaptolunuyordu. M urabahacı b ü yü k  ticare t 

serm ayesi de bunların  fa k ir  düşm elerine sebep olm uştu. T ım ar sahiplerinin  
isyan  etm elerindeki hakik î sebep bu idi. K a ra yaz ıe ı’nm  bayrağ ı altında
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birleşm iş olan “ asîler kararg âh ı” ik i m ühim  unsur teşk il etm iş bu lunm akta  
idi. B unların  birisi, isyan a  şefhk  eden feodaller züm residir. İkinci züm reyi 
verg ilerin  ağırlığı altında ezilen k öy lü ler teşk il ed iyorlard ı. B u sonuncu
la r, bü yük  b ir ekseriyet hahnde idiler. Böylece, hâdise, esasında bir köylü  
isyan ı iken, şeflerin  feodaller olm ası yüzünden, gaye bunların  dar sınıf 
m enfaatleri çevresinde kald ı ve  h a ttâ , feodaller, köylü lerin  hareketlerinden  
endişeye düşerek, onları terk  ile, hüküm etle b a rış tıla r ı

R us m üellifi bunları an latm alda, H üseyin H üsam ettin ’in  “ m ühtedilere  
karşı m illî ayak lanm a” şeklinde ifade edilebilen tezini reddetm ek istiyor. 
A m asya T arihinde verilen  bilgilerin, hazırlanm a tarz la rın d ak i cidd iyet itib a riy 
le, doğru olduklarına inanıyor. A ncak , bu eser “ b u rju va  m illiyetç i inkılâp  sı
rasında yazılışından  do layı, görüşü m u ayyen  m aksada dayan m ak tad ır” d iyo r 2.

A d la rı geçen T ürk ve  Rus Y azarla rın ın  birb irlerine zıd tezlerin in  ta rih î 
rea liteye  uygunsuzluğunu b u rad a te k ra r izah edecek değiliz. Çünkü, yu karıd a  
ted k ik  ettiğim iz meselelerde, celâli m ücadelesinin sebepleri, bu isyan ı çıka
ran ların  sosyal ve  ekonom ik durum ları, va k a la rın  cerayan  ta rz la rı ves ik a 
la rla  an latılm ıştır. B urada araştıracağım ız nok ta la r, “ Celâli F e tre ti” devrinde  
tü reyen  celâli şeflerinin bazı gayeler beslem iş olup olm adıkların ı, özellikle 
A nado lu ’yu  Osmanlı İm p aratorluğun dan a y ırm ay ı düşünüp düşünmedii-ae- 
rin i tesbit etm ek olacaktır.

H emen bü tün  ya zarla r, bazı celâlî şeflerin in  A n ad o lu ’da kendi başına  

b ir D evlet kurm a iddiasına k a lk tıld a rın ı kabu l ed iyo rlar. Çünkü, vekayina- 
m elerde bu hükm ü verd irecek  k a y ıtla r  m evcu ttu r. Şim di, biz, evve lâ  bu 

k a y ıtla rın  b ir hak ikati ifade edip etm ediklerini a raştıra lım :

Bu k ıym etli kayn ak la rd an  sayılan  Selânikî, K a ra y a z ıc ı’nın şahlığım  ilân  
ettiğine dair kendisi kesin b ir şey yazm ıyor. “ Celâlî S erd arı” V ezir M ehmet 
P aşa ’nın, Y azıc ı’y ı  U rfa K alesinde ku şattığ ı sırada, İstan b u l’a yollad ığı adam 
ların  söylediklerini k ayded iyor. B u n ların  ifadesine göre, K a ra yaz ıc ı U rfa ’y ı 
zaptetm iş ve  padişahlık  idd iasına başlam ış; H üseyin Paşa da veziriâzam  olm uş; 
“ H alim  Şah  M uzaffer b ad ” im zasiyle tu ğ ra  çekiyorm uş; “ kad ılar nasb ve  asa
leten  asker ya sa y ıp ” yanm a “ m ugalikeden (?) v â f ir  kuzzat cemolmuş A yn ı 
adam lar, asînin saray  ve  yeniçeri teş ld lâ tı kurduğunu, “ e tra f ve  eknafa nişa- 

niy le  ahkâm  gönderip,” lıüküm d ar gibi hareket ettiğ ini söjdem işler ve ayrıca  
nişanlu hüküm lerin g etirip” gösterm işler.

M ustafa Selânikî, b ir  say fa  sonra, ayn ı m eseleyi b ir  daha kaydetm ekted ir. 
B urada, M ehm et Paşa’dan sadece haber geldiğini, Y azıc ı’nın U rfa  kalesini zapt 
etm iş olduğunu söyled ikten  sonra, “ K a ra y a z ıc ı’n ın ” “ H alim  Şah nu tk-ı tâ b â n ” 
tuğrası çektiği, “ Şâhân-ı pîşîn neslindenim ” diye idd ia ettiğ i, tuğrakeşi
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de İstan b u l’da D ivan ’da kâtip  iken, ihaneti görülm esi üzerine, eli kesilecek  

yerde, taş gemisine konan ve  oradan k u rtu la ra k  K a ra yaz ıc ı’ya  va ra n  S iy- 
re t Çavuş adm da birisi olduğu yolunda avam  ve h avas arasm da dedikodu
la r  dolaştığı ve  bu nlara  benzer “ tü rreh a t ve  hezeyan” nakleyled ik lerin i 
sö y lü yor >.

K â tip  Çelebi de K a ra yaz ıc ı’ya  a it olduğunu söylediği R eb iü levve l 1009  
(E ylü l 1600) ta rih li b ir “ hükm -i hü m ayu nu” aynen  k ayd etm ekted ir 2. B u 
nun nereden alınm ış olduğu m alûm  değildir.

Şüphesiz ya z a r la r  bunları um um iyetle  doğru o la rak  kabu l ed iyo rla r ve  
celâlîlerin A nado lu ’da a y rı b ir D evle t k u rm ayı ak ıllarından  geçirdiklerini 
de bu rad an  çıkarıyorlar. Biz bu fik ri peşin olarak  kabu l etm eden evve l, K a ra -  
yazıe ı’nın h ak ikaten  böyle ferm anlar neşredip etm ediği, ve  e ttiyse , bunun  
ne dereceye k ad ar celâlîlerin o rtak  n iyetle rin i ifade edebildiği meseleleri 
üzerinde duracağız.

B ir defa, “ K a ra yaz ıc ı ferm anı” nın Celâli F etretin in  cereyan  ta rz ı ve  

celâlîler arasında m evcu t gelenek içinde pek garip göründüğünü hissetm e
m eye im kân y o k tu r. A k la  daha yak ın  olan cihet, bunun celâlîlerin  m u
halifle ri ta rafın d an  uyduru lduğu v e  gayenin da saray ı celâlîler ve  onları 
teşv ik  edenler aleyhine kesin k a ra rla r verm eğe sevketm ek olduğudur. Çün
kü. ta rih î gelişmeleri itib ariy le , celâli ayak lan m ala ıın d a  ne D evleti ve  ne 
de H anedanı endişeye düşürecek b ir ta ra f  yok tu . Celâlîleri bahane ede
rek  sefere gitm ek istem iyen  askerlere v e  iim eraya yaz ılan  ferm an larda  bu  
k an aat daim a ifade olunm uştur

İk tisad î ve  İçtim aî düzene karşı b ü yü k  b ir teh like teşk il eden sekban  
kitle lerin in  ve  bö lükbaşıların ın  herhangi b ir siyasî gayeleri olm adığı bü tün  

“ Celâlî F e tre ti” devrinde açık o la rak  kendisini gösterm ektedir. O nlar, 
kendilerine kim  fazla  ücret ve  yağıjıa  hissesi verirse  onun em rine girm eyi 
te rc ih  ed iyorlard ı. Şu halde, biz burada asıl celâli şefleri üzerinde duracağız

Her şeyden evve l söylem ek lâzım dır ki,en büyüğünden en küçüğüne kadar, 
b ü tü n  celâli şefleri, ya n i isyanın idareci züm resi, resm en padişahın kendilerine  
verd iğ i s ıfa tla n  taşıyo rla rd ı, iç lerinde üm era sınıfına mesup o lan lar bu lunm akla  
beraber, sipah oğlanları ve  çoğunun menşei yine  A ltı-B ö lü k  olan zaim ler, 
d evriye  bö lükleriy le  beraber isyan  e ttik leri zam an, hem en hepsinin de fiilî  
vazife leri m a iyye t m em urluğu idi. Hele mensup oldukları m illiye tle r ve  tab î 
oldu k ları gelenekler itib a riy le  düşünüldüğü tak tird e , celâlî şefleri grupunun  

tuğrası çektiği, “ Şâhân-ı pîşîn neslindenim ” d iye iddia ettiğ i, tuğrakeşi 
tam am iyle  İstanbu l E nderun m ektebinin A nado lu ’da b ir devam ı olduğu görü
lü r. Iran  ve  A v u stu ry a  harp lerin in  son y ılla rın d a  A nadolu  halk ından  pek çok
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İnsan “ bölüğe girdiğinden” do layı, bu n ların  çoğunluğu T ürk  olm akla beraber, 
bu terk ip te , enderunda olduğu gibi, S ırp , B oşnak, A rn a vu t, R um , K ü rt , hülâsa  
enderunda bulunan b ü tü n  m illiyetlerden  o lan lar da va rd ır. B inaenaleyh, 
padişahın resm î m em m uriyetin i ta ş ıya n  ve  onun enderun m ektebin in! bü tün  
geleneklerine ve  özelliklerine sahip olan b ir züm renin A nadolu ’da, fırsa t el
verince a yrı başlarına, D evlet ku rm a sevdasına düşme kab iliye ti gösterecek
lerine, hele o rta k  bir f ik ir  e tra fınd a içlerinden b ir şahsa kesin sadakatle  bağ
lanacaklarına  ih tim al verilem ez. Esasen sekbanların  geçim zaruretinden doğma 

soyguncu ruh ların ın  esiri olan celâli hareketi 1600  sıralarında, istediği siyasî bir 
teşekkül haline geçiverm ek için, lüzum lu olan b ü tü n  sosyal unsurlara  da m a
lik değildi. M eselâ,şehir ve  kasaba çevreleri, her s ın ıf halk ı üe, kendilerine ka- 
pah ve  h a ttâ  düşm an bu lunuyordu . Sekbanlar, köylerin  m üstahsil halk ı hak
kında bile hiçbir m erham et hissi duym adan, her şeylerin i m ahved iyorlard ı.

Bundan başka, e tra fla rın a  bin lerce levend  to p layan  celâli şeflerinin, içinde 
yaşad ık la rı cem iyetin  siyasî görenek ve  derneşim  geleneklerine kendilerini 
u yd u rm ak  m ecburiyetin i hissederek h areket e ttik lerin i o lay la rın  cereyanından  
anlam ak m üm kündür. Celâli F etretin in  m eydana geldiği d evrin  top lum una  
hâkim  olan bu gelenek ve  te lâkk ilerin  başlıcaların ı söyliyeb iliriz : M eselâ, bu 
sıralarda, h a ttâ  bütün Celâlîlik devrinde, b ir veya  b irkaç şahsın, başlarına  

sekban top lıyarak  Jıerhangi bir harekette  bulunabilm eleri ve daha doğrusu bir 
bölük halinde gezebilmeleri için, m utlaka H ükûm et’ten  resm î b ir sıfatların ın  
olm ası icabettiğ i görülm ektedir. R eayadan  birisi para, veya  sahip olduğu şöhret 
sayesinde b ir bö lük peyda*edip dolaşam azdı. B u gibiler, böyle b ir yeliştirm eye  
geçmek için, resm î b ir sıfa t elde etm ek m ecburiyetinde kah yorla rd ı. Y u k arıd a  
anlattığ ım ız üzere, bü tün  celâlî şeflerin in  y a  b ir sipah oğlanı, v e y a  d irhk  m en
subu, zaim , çavuş, ya h u t hiç olm azsa, “ yiğ itb aşı” o lm aların ın  sebebi, bu sosyal 
te lâkk in in  icabına uym ak zaruretindendir. Celâlî Ş e fi o lanların  böyle resm î bir 

sıfat yan ınd a u ym aya  m ecbur oldukları diğer m ühim  b ir siyasî görenek de 
şudur: bölük ile dolaşm aya vesile e ttik le ri işe ye tk ile ri olabilm esi için elle
rinde bir “ em r-i şerif” ya h u t “ hükm -î h ü m âyû n” bulunm ası lâzım dır. Celâlî
lik  bu iki sosyal ve siyasî te lâkk in in  m ahkûm u olduğu içindir ki, D evlet, A n a
dolu’da hiçbir fiilî  nüfuzu kalm adığı zam anda bile, siyasî b ir endişe duym am ış 
ve  açılan harp lere ara verm eden devam  edebilm iştir.

Ne resm î b ir s ıfa tı ve  ne de elinde b ir “ hükm -i hü m âyû n u ” olm adan  
ayak lan an lar yo k  değildi. F ak a t b u n lar b ir alds b ırakm ıyacak  derecede 
az ve  silik ka ld ık ları gibi, vekayin am eler bu nlara  da celâlî adını verse ler bile, 
D evlet hiçbir zam an bu çeşit k işilerle barışm ayı ve  âsî şefe m ansıb vem eyi 
kabul etm em iş, bunlara siyasî isyan  göziyle bakm ış, bu  suretle, b izim  yukarıda  

ta rifin i yaptığım ız celâlîlerle bu n ları b irb irinden a y rı o la rak  kabu l etm iştir
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B ü tü n  bunlardan  başka, K arayazıcm ın  kendisin i b ir hüküm dar yerine  k o ya 
ra k  ferm an lar neşrettiğine v e  b irtak ım  adam lara  m ansıb lar verd iğine dair ileri 
sürülen idd iaların  ve  gösterilen vesikaların  esassızlığını düşündürecek daha  

açık ta rih î deliller de yo k  değildir. B u n lard an  birisi şudur: K arayaz ıc ı 
hakkında m ahkem e sicillerinde, ahkâm  ve  m ühim m e defterlerinde görülen pek  
çok vesikaların  hiç birisinde bu âsînin hüküm dar s ıfa tiy le  hareket ettiğ ine dair 
en küçük b ir işâretin  dahi bulunduğu gözümüze çarpm am ıştır. M ansıplar 
verdiğine dair de en ufak  b ir misaline raslam adık. Bu m eşhur Celâlîye soygun
ların da  ya rd ım  eden üm era ve  kad ılar az değildir. F ak a t, bun ların  hepsinin  
H üküm et M erkezinin ta y in  ettiğ i kim seler o ldukların ı kesinlikle b iliyoruz. 
B ir kadı hakkında da şikâyet olunurken. “ K arayazıc ı'n ın  m ektubu ile kadı 
oldu” sözü geçiyor ki, bu k a y ıt âsînin kendi başına h areket etm ediğine delildir. 
Çünkü, devrin  ya z ı dilinde m ektup “ üm eranın  ve  kadıların  b ir kim seyi b ir  

göreve ta y in  e ttirm ek  için M erkeze yo llad ık la rı arz m ânasına ku landm akta  
idi

K a ra yaz ıc ı Canik ta ra fla rın a  sığındıktan sonra, A nado lu ’nun dört ta ra fın a , 
evlerine dönen, sekban, bölükbaşı ve y a  celâli şeflerinden  bazıların ın ,basım ları 
ta ra fın d an  yak a lan arak , m ahkem elere teslim  edildik leri görülm ektedir. B u n la
rın  a ld ık la rı yağm a eşyaların ı ele geçirm ek üzere, evlerinde a raştırm a la r y a p ılı
yord u . M eselâ, K arayaz ıc ı ile soygunlara iş tirak  eden ve  S ivas B eylerbeyisin in  
d evriye  bö lükleriy le  de hayli fa a liye tte  bu lunan Abdüsselâm  Çavuş adında b i
risi, K a ra yaz ıc ı’nın, son defa H aşan P aşa ’y a  m ağlûp olm ası üzerine, kaçarak  
H aym ana ta ra fla r ın a  gelmiş v e  on arkadaşı ile ya k a la n a rak  A n k a ra  m ahkem e
sine getirilm işti. B u rad a bunların  eşyala rı arasında yap ılan  a raştırm ada, 
“ K a ra yaz ıc ı m ührü ile m ahtum  ve  teva b ii im zası ile m um zi nice tezakiri 
m üteadd ide” çıkm ıştı 2. Suçlu, Y azıcı Çorum ’da iken, köyüne salınan p aray ı 
götürüp orada, ancak  iki gün kaldığını ifade ile, soygunlara  iş tirak  ettiğ in i in 
k â r  ettiğ i halde, tezkerelerin  kendisine a it olduğunu sak lam adı 3. D aha buna  

benzer b ir  çok k a y ıtla rın  gösterdiği gibi, K a ra yaz ıc ı, ferm an neşretm iş değil, 
m ektup ve  tezkereler yazm ıştır ki, b u n lar onun hüküm dar o la rak  h areket 
etm iş olm ası ile bağdaştırılam az.

Siciller ve  a rşiv  vesik a la rı üzerinde esaslı o larak  meşgul olmuş bu lunan  
H üseyin H üsam ettin  ise, K a ra yaz ıc ı’m n v e  A m asya  ta rih i ile ilgili olan diğer 
bazı m ühim  celâli şeflerin in  ferm an yay ın lad ık la rın a  ve  h a ttâ  p ara  b astırd ık 
la rın a  a it b irçok k a y ıtla ra  raslandığm ı idd ia ediyor. F ak a t, bize bu hususta  
verd iğ i vesika  nüm uneleri k a tiyen  iddiasını isbat eder m ah iyette  değildir
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B ilâkis Y azarın  bu tü r lü  vesik a la rı doğru o la rak  kıym etlendirem ediği 
anlaşılm aktadır. Y u karıd a  dediğimiz gibi, resm î b ir sıfa tla  ve  ellerinde bir 
ferm anla faa liye tte  bu lunm ak m ecburiyetinde olan âsîler, istedikleri zam an  
böyle b ir ferm anı elde edem ediklerinden do layı. Padişahın tuğrasını ta k lit  ile, 
sahte ferm an lar tertip  ederlerdi. A dam ları v e y a  kendileri b u n larla  do laşıyorlar  
ve  g ittild eri yerlerde kad ılara  bu n ları g österiyorlard ı. Bu “ m üzevvir fe rm an 
la rı”  her zam an kendileri uyd uram azlar, çok v a k it  de, para m ukabilinde, 
İstan b u l’daki D ivan  kâtip lerin in  birisinden tem in ederlerdi. îh tim a l, Hüseyin  

H üsam ettin  vesikalarda geçen bu '^m üzevvir fe rm an ” ve  “ sah te tu ğ ra  çekm ek”  
tâb irlerin i âsilerin, hüküm darlık  iddiası ile, ferm an çıkarm ış o ldukları m âna
sına anlam ıştır.

B u “ m üzevvir fe rm an ” v e  “ sah te tu ğ ra  çekm ek” işinin İstan b u l’da 
ne kad ar ileri götürüldüğünü Selânikî acı b ir ifade ile k ayd etm ek ted ir: “ D evlet 
ve  sa ltan a t hain leri nice vâcib -i salb ta ife  ile hem dâstan olup tü r lü  m üzevvir  
ahkâm  yazıp kim i D ivan canibinden ve  nicesi m aliye tarafın d an  d efterd arla r  

ve  nişancılar tu ğ ra la r çekip M em alik-i İslâm iyede istedilderi gibi rea yay ı  
m em lekete m üstevli o lup” , ha lk ı m ütam adiyen  işkence ve zulüm lerle soyduk  

ların ı sö y lü yo r'.

Osraanh D evletinin akçe kestirm e usülünden bahsederken, A nad o lu ’nun  
ve R um eli’nin önemli m erkezlerinde “ D arphane-i A m ire” leriu  m evcut o ldu
ğunu, ellerinde gümüş külçesi bu lu nanların  bu ra la rda  bu külçeleri akçeye  
ta h v il ettireb ild ik lerin i söylem iştik . D arphanelere nezaret eden kadı, b e y  ve  
defterd arla r, bazan hUeli akçe kestirm ek suretiy le , m enfaat tem in ed iyo rlard ı. 
H üseyin H üsam ettin ’in, bu  hâdiseleri yasak lam ak  üzere çıkan b ir ferm anı 
görerek yam im ış olduğu m u h akkaktır.

Şu izahlarım ızla celâlî şeflerin in  A nado lu ’yu  im p ara to rlu k tan  ayırm ak  
istiyen b ir gaye g ü ttük leri hakkm daki fild rle rin  m üm kün olam ıyacağını 
anlatm ış oluyoruz.

D evlete b ir kasıtla rı o lm ayan  v e  Padişahın kişiliğini de çiğnemeye 
cesaret edem iyeu celâlî şeflerin in  bu ik i k a vra m  dışında acaba b ir gayeleri 
5'ok mu idi ?

Uzun celâlî m ücadelesi sırasında, âsîler P ad işah tan  hep m ansıb isted ik 
lerine göre, gayelerinin de netice itib a riy le  bu olduğu kabul olunabilir. İs tan 
bu l E nderunundan nasıl E nderun halk ı arasında hâkim  olan gaye Padişahtan , 
daha yüksek  b ir m ansıb a lm ayı düşünm ekten ib a ret ise, celâlî şefleri için  de 
ayn ı halin  m evcut olduğunda hiç şüphe yo k tu r. B irinci derecede şefler b ey le r
beyliği, h a ttâ  vezirlik  isteğinde b u lu nuyorla rd ı. D iğer daha aşağı kadem ede  
olan lar için, ehem m iyetlerine göre, sancakbeyliğ i, m üteferrikalık  v e  bölüğe 
geçmek k â fi geliyordu. Celâlîler için b ö yle  b ir durum un hasıl olm ası, b iraz da.
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bunların , gasbolunan hak ların ı İstanbu l E nderun m ensuplarından k u rta rm a la rı 
m anasınadır. Çünkü, kapıku lu  ve  m a iyye t m em uru (kapuağası) o la rak  A nado
lu ’da vazifede b u lu nan lar ita a t içinde ka ld ık la rı m üddetçe, tab iî o larak , m an- 
sıblar İstan b u l’da vazife  gören. S a ra y la  ve  D ivan la  doğrudan doğruya tem as
ta  olan E nderun lara  ve kapıku llarına tevcih  o lunuyordu

Celâli F e tre ti devrinde, Sab ık  Habeş B eylerbeyisi H üseyin P aşa ’dan 
b aşlıyarak , bazı b ey lerbeyleri celâli olm uşlar, fa k a t H üküm et M erkezi b an la ra  
vezirlik  ve sadrazam lık  gibi m ansıblar te k lif  etm eyi ak lından  geçirmemiş tir. 
Bu halin  ancak A baza M ehm et Paşa isyan ından  itib a ren  düşünülm eye başla
dığını ilerde göreceğiz. B inaenaleyh, bu sırada isyan  eden b ey lerbeyleri yo k  
edilm işlerdir.

Celâli m ücadelesinin başlıca unsuru olan L evendlere, resm i ad lariy le  
sekbanlara  gelince: B u n lar için de, kesin o larak  m üşahade olunan bir ruh  
sekbanlık şuurunun m evcudiyeti idi. Bu b ü yü k  k itlenin  kişileri arasında züm 
re şuurunun m evcut olm ası do layısiy led ir ki, celâli isyan la rı tam  b ir sekban  
ayak lanm ası şeklinde devam  edebilm iştir. B u sekbanlık davası H üküm etin ce- 
lâ lîlere  karşı güttüğü siyasette  olsun, âsîlerin  b irb irle riy le  m ünasebetlerinde  
olsun, b ü yü k  ro l oynam ıştır. B unun haricinde, sekbanlarda herhangi b ir  or
talı. gaye.niıı varlığ ına delâlet eden eaıato ler yoktu i’. Y an lız , Celâli Ş efi, H ükü
m etten  m ansıb aldığı zam an, deri gelen bölükbaşıların  ve  bazı sekbanların  da 

m üteferrikalık , çavuşluk  a lm ayı ve  bölüğe geçm eyi üm it etm eleri tabiîd ir.

G örü lüyor ki, celâlî isyan ları, kadronun yüzde doksan beşi levend  olması 
itib a riy le , tam  b ir k öy lü  isyanı olduğu halde, gaye cihetinden düşünülünce, 
bu harekete asla sosyal b ir köylü  hareketi denemez. A d a le t fe rm an larına  göre 

m eydana gelen k ö y lü  hareketleri gelişmiş olsaydı, ancak, o zam an, X V I . asır 
A lm an ya ’sında görüldüğü gibi, tam  b ir köy lü  isyan ı çıkm ış o lacaktı. B u balcım  

dan, Rus m üellifin in , bu hareketleri b ir köylü  isyan ı saym ası tam am iy le  h a ta 
lıd ır'.

C - C E L Â L Î FE TRE TİN İN  Y A R A T T IĞ I Y E N İ H A Y A T  Ş A R T L A R I

1  - Geniş H alk Göçleri

F e tre tin  en b ü yü k  sonuçlarından birisi, köy lü  rea ya  arasında geniş ölçüde 
m uhaceret, daha doğrusu, o zam anın ifadesi ile, b ü yü k  b ir “ kaçgunluk - f ira r î  
l ik ” hareketi ya ra tm ası olduğunda hiç b ir şüphe yo k tu r. H alk, H üküm et 
M erkezine yo llad ık la rı m ahzarlarda, “ zalem e’nin zulm ünden” ş ik âye t eder
ken, hem en daim â b u n lar üzerlerinden ka ld ırılm ıyacak  olursa, “ te rk -i d iya r  
ve  c ilâ-y i v a ta n ” edeceklerini b ild irm ekte idiler. B u “ te rk -i d iya r ve  cila-yi v a 
ta n ” ifadeli basm a kalıp  sözlerin zam anın ş ikâyet usulünde dilin alıştığı kuru
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teh d itle r olm adığım , 1603  te  geçen o lay la rın  izahı sırasında pek çok örnek
leri ile görm üş bu lunuyoruz. H akikaten  , bu y ı l  içinde köylü  halkın, yerle 
rini ta inam iyle  boş b ırakarak , h a ttâ  hazan h a yva n la rın ı ve  m alların ı bile 
götürm eden kaçm aları p kad ar um um îdir ki, T ü rk iye ’nin bundan sonraki 
ta rih î inkişafında, başlıca hâdiselerden birisi o larak  karşım ıza çıkan bu m esele
nin son derece önemli b ir ted k ik  m evzuu halinde ele alınm ası zarurid ir. F akat, 
biz burada bu köylü  muhacereLİni önemi derecesinde incelem ek im kânına sahip 
değiliz. Y anhz, henüz ta rih  kü ltürüm üze pek aksetm em iş olan bu meselenin 
ta rih î b ir oluntu  halindeki varlığ ın ı gösterm ek için, bazı rak am lar ve  nisbetler 
vereceğiz. Esasen yu k arıd a  kaydettiğ im iz hâdiseler de a n la tıyo rk i, köylülerin  

köylerinden kaçm aları F etre tin  ancak sonunda b ü yü k  b ir hâdise o la rak  o rta 
ya  çıkmış bu lunm akta ve  daha ziyade “ K açgun D evri”  içinde hızını alm ış gö
rünm ektedir. Onun için, m uhaceretlerin  v a k a la r  halinde seyri, diğer vak a la rla  

ih tilâ tı ve  m uayyen  b ir sonuca gitm esi hali ancak B ü yü k  K açgunluk devri 
meseleleri içinde tedk ik  olunm ak icabeder. T ahkik heyetlerin in  rap orla rı. Hü
küm etin  tesb it ettiğ i rakam lar ve  sair ta rih  m alzemesi de ancak B ü yü k  K a ç
gunluk devri sonunda m eydana getirilm iştir. F e tre t içindeki k ö y  boşalm ala
rım  rakam larla  tesb it etm em ize ya rıyaca k  vesik a la r ehmizde fazla  bu lun
m uyor.

A nkara'n ın  Bacı K azası K adısı ta ra fın d an  H üküm et M erkezine yo llanan  
bir liste bizim için ehem m iyetlidir, K arak aş  ve  Çörekoğlu’nun bu rala rı is tilâ 
ların dan  sonra yollandığı anlaşılan  bu listede, “ defter oldur ki B acı K azasının  
hâlâ m evcut olan k u rra la rıd ır” başlığı konduktan  sonra, kad ılık  merkezi 
olan B a c ıd a  dahil olm ak üzere, beş k öy  sayılm ıştır. ” D efter o ldur ki, K aza-î 
m ezburenin perakende ve  perişan olan k u rra la rıd ır” başlığı a ltın da, 33 köyün  

adı kaydolun uyor. Şu halde, m evcu t 38 köyden 33 ü kaçmış bu lunm akta  id i >.

Sadrazam  Y avu z  A li P aşa ’nın ve fa tı üzerine, kendisine a it A n k a ra ’nın 

H aym ana N ahiyesi hasıla tın ı m iri için zaptetm ek üzere yo llan an  M ehmet 
Çavuş ile, 1603  te  buranın vo yvo d ası olan İb rah im  Ağa arasında, A n k ara  M ah
kem esinde cereyan eden hesaplaşm ada, köylerin  dağılm a nisbetlerin i göste
ren rak am lar veriliyo r. K endisinden hesap istenen İbrah im  A ğa, vo yvo d a  
olup geldiği zam an, A n k a ra ’nın o yaz  b ir defa K arak aş  ve  iki defa Çörekoğlu, 
birkaç defa da sipah zorbaları ta ra fın d a n  istilâ  olunduğunu, bu yüzden  rea
yan ın  tam am iyle  köylerden k açtık la rın ı ve  akçe a lacak  insan kalm adığını, 
bir sene sonra, yan i 16 0 4  te, hâlâ 36 köyü n  boş bulunduğunu ifade ederek, 

m evcut köylerden  ancak 7 0 12 7  akçe top ladığ ını b ild irm işti. B ü yük  H aym ana  

V oyvo d ası gibi. K ü çük  H aym ana V oyvodası da ayn ı şeyleri söyledi. B u ra
daki ifadeye göre, iki H aym ana’nın seksenden fazla  köyünden yetm iş kadarı, 
bir sene sonra da yerlerinde yo k  id iler
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K öylerd en , h a ttâ  kasabalardan  ve  şehirlerden pek çok insan kaçtığı halde, 
avarız  tek â lifin in  hâlâ  eski hane adedi üzerinden gelmesi, yerlerinde kalan  
h alk ı çok ezm ekte olm ası dolayısiyle, ye r y e r  kad ılara  m üracaat edilerek, 
va z iye tin  H üküm et M erkezine arzedilm esi istenm işti. B u m ünasebetle halkın  
kaçan lar hakkında verd ik leri rakam lar b ü yü k tü r. N üfusun üçte ikisi gitmiş ve  
ancak birisi k ılm ıştı. K a d ü ara  bu m eseleyi tah k ik  em irleri v e riliy o r ve  avarız  
hanesi ona göre düşülüyordu. N ihayet, h ak ikaten  nüfusun üçte ikisinin göçmüş 
oldukları neticesine va ra n  H üküm et, bü tün  A nadolu ’da ava rız  hanelerini üçte  

bire ind irm eye razı oldu >.

A rabacı Sü leym an , K arah isarısah ip ’in  Şeyh li kaddığını ta la n  ederek çekil
d ikten  sonra, kadının  ancak on köyde insana tesad ü f ettiğ in i ve  diğer köylerde  
hasar m iktarım  soracak adam  bulam adığını yu k arıd a  kayd etm iştik  2. F etretin  
son y ılı saydığım ız 1603  te  m eydana gelen k ö y  boşalm aların ın  nisbetini 
ifade edecek başka rak am lar olm am akla beraber, her ta ra fta n  m ültezim ler, 
kad ılar ve  em inler yo llad ık la rı arzlarda, reayan ın  dağılm ası yüzünden ve rg i
leri top layam ad ık ların ı, k öylerin  boş kalm ış olduğunu söyleyip  du ruyorlard ı.

A n k ara  Sancağında daha bazı köylü lerin  köylerinde hane adedinin ancak  
üçte b ire indiğini idd ia etm eleri, bunun üzerine, k ad ılara  tah k ik  için em irler 
yollanm ası vc n ih ayet avarız  hanelerinin üçte bire ind irilm esinin kabul edilmesi 
gibi hâdiselere b akarak  köylü lerinde bü yük  çoğunluğun yerlerinden  v e  y u r t 
ların dan  kaçm ış oldukların ı kabul edebiliriz.

Şim di bu geniş ölçüdeki insan kitlesin in nereye g ittik leri üzerinde d u ra 
cağız. A b d ü lkad ir E fendi, köylü lerin  dağlara çekildik lerini ve  ora lard a  ye rle 
şerek pek sefilâne b ir h a y a t yaşam aya  m ahkûm  oldukların ı, erkeklerin  de, 
“ çiftlerin i ve  k u rra ların ı b ırakup” celâlîye a rıştık ların ı an latıyor^ . Y azarın  bu  

m üşahedesi esas itib a riye  doğrudur ve  vesik a la r da kendisini tey id  ed iyorlar 
F ak at, köylerden  f ira r  edenlerin hepsi dağlarda yerleşm iş değillerdi. Şeh irle
re de ehem m iyetli iltica la r olm uştu B ir kısım  köylü ler de, verg ilerin  ağ ır
lığından, k ıtlık tan , b orçtan  ve  buna benzer sebeplerden do layı, kendi san
cakların ı terkederek , başka sancaklara  geçiyorlardı.

B urada k a yd ı lâzım gelen m ühim  bir hâdise, “ iç illerden” (yani m em leketin  
sınır gerisi olan sancaklarından) Doğu v ilâye tle rin e  bile m uhaceretlerin  o ldu
ğuna a it h u dutlardan  bazı arzların  yollanm ış bulunduğudur. 20 ekim  1602  (4 
cem aziyü levvel 10 1 1 )  tarih inde, E rzurum  D efterdarlığ ı ile Ş ark ik arah isar B ey- 

lerbejdsi olan M ehm et P aşa ’y a  yoUanan bir hükm -i hüm âyû nda bu m eseleye 
a it m alûm at va rd ır. B u rad a kaydolunduğuna göre, E rzurum  D efterd arı Meh-
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m et Paşa İstanbu l’a hususî adam  yo llıya ra k , şu hususları arzetm işti: “ V argur 
vesair serhad ku llarına E rzurum  H âzinesinden ta y in  olunan m evacipleri 
senede k ırk  dokuz yü k  akçe olub bu âne gelince ahnub h â liyâ  m uk ataatın  
reayası perakende olm ağla E rzurum  güm rük ve  ih tisab i ve  G ürcistan dahi 
zikrolunan m evacibe bedel olub k ifa ye t etm em ekle ekser m evacibleri hâzinede  

kalub ve  onbeş y ıld an  m ütecavizd ir S ivas ve  M araş v e  E rzurum  vesair 
m em alikten cilâ-yı v a ta n  ey leyen  rea y a , Ç ıldır ve  K a rs  ve  K eçevan  ve
ve D iyadin  ve E leşkirt ve  Z erefşat ve  (.....  ?) ve  Göle ve  Tekm an, ve  tspir
vesair G ürcistan beylerin in  eyale tlerine yerleşüp zikrolunan reayan ın  hususunda  
m iriye b ir akçe hasıl o lm ayup” , bu n ları ye rli yerinde ta h rir  ederek vergi alm ak  
suretiy le  lâzım gelen m asra fla rı karşılam ak lâzım dı. M ehm et Paşa bunu iltizam  
ile kendisine verm esini H üküm ete te k lif  ediyordu. A y n ı zam anda, Celâli eşkiya- 
sm dan K arah isarışark î reayasın ın  da dağılm ış olduğunu ifade eden defterdar, 
buran ın  beylerbeyliğ i m ukabelesinde h alk ı ye rli yerine getireceğine de taah h ü t 
etm ekte id iı .

M ehm et P aşa, O rta A n ad o lu ’dan ve  M araş ta ra fla rın d an  doğuya olan bu 
m uhaceretin  onbeş seneden beri devam  ettiğ ini sö y lü yor ki, bu  m üddet içinde  
sekbanların  faa liye ti çok artm ış, la t lık  taham m ül edilmez b ir şekil alm ış ve  
avarız  verg ileri reayan ın  ödeme kud reti üstüne çıkm ıştı 2.

E vvelce nişancı iken, 1603  te R evan  ve  Gence ta ra fla rın d a  v ilâye t  
tahririnde bu lunan A li B e y ’e yazılan  b ir hükm -i hüm âyûnda, “ birkaç yıldan  
berü R evan  ve  Gence ve  Göle ve  A rd ah an  ve  T irya le t ve  L ori ve  Penbek ve  
O laport sancaklarına ve  Tebedey Ü lkesine ve  Çıldır ve  K ars  beylerbeylik lerine  
iç illerden h ay li reaya  gelüb karard âd e  ve  tem ekkün idüb ve  hariç v ilâyetle rd en  
d ava rla rı ile yü rü k  v e  oym ak ve  u lusât gelüb k u rra  ve  m ezâri’den hariç  otlu  
sulu hâli yerlerde yerleşen” bu gibi göç idüb gelmiş reayad an  alınacak resim 
lerin  üm eraya  değil, m iriye kaydolunm ası ta lim a tı verilm ekte  idi

Bu vesika lar, A nadolu ’da görülen göç etm elerin  küçüm senem iyecek kadar  
bü yük  olduğunu, köylerin i terkeden lerden  bazdann m  G ürcistan ’a k ad ar g it
m eyi göze a ld ık larım  isbat etm ektedir. A ncak , böyle uzak m esefalere olan 
hicretlerin  fazla  olduğunu kabu l edem iyoruz. Çünkü, şer’iy y e  sicillerinde b u n
la ra  a it k a y ıtla ra  çok az raslanm aktad ır.

H ulâsa, köylerin i boş b ırakan  halk ın  m ühim  b ir kısm ı dağlara çekilerek, 
erkelder levend  olm uşlar, diğer b ir k ısım ları şehirlere ve  kalelere göçmüşler, 
reayan ın  önem li b ir k ısm ı da (tekâliften  ve  b orçtan  kaçan lar) sancak değiştir
m işlerdi. M eselâ, A m asya ’dan, A n k a ra ’y a  ve  K ırşeh ire gelip yerleşen ler çok 
olduğu gibi, Bozok (Y ozgat)’ta n  A n k a ra ’y a  vesa ir yerlere  gidenler de çoktu.
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M aıaş, U rfa  gibi güney vilâyetle rin d en  O rta A n ad o lu ’y a  h icret edenler de az 
değildi. Celâli isyan ların ın  kısm en yatıştırıld ığ ı 16 1 0  da, m u k ataala rı, hasları, 
v a la f la r ı  ve  d irlik leri yeniden tanzim  için ya p ılan  çalışm alar esnasında, b u ra 
ların  ra iyye tle riııin  nerelere g ittik lerin i tesb it etm ek lâzım gelm işti. Onun için, 
bu, y e r  değiştirm elerin  nisbetini adı geçen çalışm alara a it vesika la rd an  hesap
lam anın  m üm kün olabileceğini sanıyoruz K

K ale lere  ve P a lan kalara  Çekilme

A n ad o lu ’da geçm ekte olan hâdiselerin b ir tü rlü  durm am ası ve  levend  
dalgaların ın  m ütem adiyen  kabarm ası, köy, kasaba ve şehirlerde o tu ran  insan
la rı böyle b ir karışık lık  h aya tın  icabettird iğ i şa rtla ra  u ym a ya  zorlam akta idi. 
Celâli g rup lan , ayn ı zam anda bü tün  A nadolu  yüzeyin i e tk ilerinde tu tacak  

ölçüde a rttık la rın d an  itibaren , bu nlara  karşı D evle tin  te rtip  ettiğ i celâli 
seferleriyle kendilerine karşı m ücadele etm eye im kân kalm adı; kasabaların  ve  
şehirlerin  ahalisi, bu sonu gelm eyen levend  hücum larından kendilerin i koru 
m ak için, kaleleri tam ir v e y a  m ahallelerin  e tra fın ı yen i su rlarla  çevirm e za
ru retin i duydular.

B unun üzerine, m evcut kalelerin  tam irleri v e y a  genişletilm eleri iç in lâzım - 
gelen m üsaadeyi a lm ak üzere, H üküm ete ilk  m üracaatla rın  1602  de başladığı
nı, 1603  te çoğaldığını ve hele B ü yük  K açgun luk  devrinde um um î b ir arzu ve  
h a ttâ  ih tiya ç  halini aldığını görüyoruz. G edegare, H avza v e  K a v a k  kadıları 
nam ına b ir arz sunan Eski Gümüş K adısı ile Gedegare Naibi, Gedegare K a le 
sinin dar ve  susuz olduğundan bahsederek, “ celâli eşk iyasm dan” korunm ak  

icabetti^ i zam an, aileleri, erzak ve  m alla riy le  b irlik te  alabilm esi ve  su sıkın
tıs ı çekilm em esi için üç kadılığın kendi p a ra la rı ile, kaleye ya k ın  b ir çeşm eyi 
varoş şeklinde içeri alm ak istediklerini b ild iriyo rlard ı. 10  nisan 16 0 3 ’ te , “ k im 
seye zararı y o k  ise kendi m allariy le  ta m ir ideler deyu Gedegare kadısına h ita 
ben hüküm ” yaz ıld ı 12  m ayıs 1603  te  de, B eyşehri K ad ısı, “ ulem â ve  sule- 
hâ ve  m eşayih ve  âyân  ve  fu k ara ” nın m ü racaatla rı üzerine yo llad ığ ı b ir a rz
da, “ v ilâyetim izde h ay li zam andır m uklacı ve  sekban v e  suhte vesa ir eşirra  

zulüm  idüb harab  olub hâlâ  dahi bu. sene celâli m üstevli olm ak ile ev ler ih rak  
olunub nice m al garet ve  insanlar katlo lunub ehl-ü iya llerim iz ile geçinecek h â 
lim iz ka lm adı” diye halk ın  ş ikâyette  bu lundukların ı ve  m üdafaası ko lay , fak a t, 
zam anla harap  olmuş bu lunan şehrin kalesini kendi m alla riy le  ta m ir etm eleri
ne m üsade edüm esini istediklerin i b ildirm iş idi. G önderilen cevap ta , tam ire  

izin  ve riliyo rd u

A y n ı sırada, L âd ik  K asabasının , kadı, m üderris vesa ir, ileri gelenlerinden  
yirm i dört kişinin im zasını taşıyan  b ir m ahzar ya zd a rak  İstan b u l’a yo llandı.
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B u m ahzar da, Lâdik K asab asın ın  yo lcu ların  uğrak  yerle ri ve menzil b ir yer 

olduğu, b ir kaç senedir Celâli yüzünden ahalide kud ret k  lm adığı, bilhassa  
K urguroğ lu  adındaki Celâli şefi kasabadan 30 bin kuruş (3.6 m ilyon akçe) 
ald ık tan  sonra, sözünde du rm ayup, kasab ayı ansızın b asarak  yarısın ı yaktığ ı 
ve ne varsa  yağm a ettiği, ahalin in ya rısı göç etm iş o ldukları, halen dolaşm akta  
olan b ü yü k  celâli g ruplarının kasab aya  geleceklerinin söylenm ekte olduğu 
ifade o lunduktan sonra, verilen  m üsaade gereğince, ta m ir edilen kalen in  biraz  
uzakta olduğu, onun için, ha lk ın  bü tün  kasab ayı palanka içine a lm ak üzere izin 
istedikleri arzolunm akta idi. K a v a k  ve  H avza kasabaları kalkın ın  da yard ım  

etm eleri için em ir isteniyordu. 10  ağustos 1603  te  gönderiiîn  cevapta , kendi 
m asra fla riy le  istedikleri pa lan kayı çevirm eleri, fak a t, bu bahane ile reayaya  
m asra f yüklem em eleri bild irilm işti. Güm üş K asab ası halkı da, y in e  bu sene 
içinde sefere gitm ek üzere oradan geçen A m asya  B eyi vasıtasiy le , yan ların d a  

bulunan K aşü stü  adındaki kulede bir kale  yapm ak  istedilderini arzederck izin 
ald ılar >. A rtık  bundan sonra şehirler ile kasabaların , kalelerin i tam ir etm eleri 
ve  surların  dışarısına yayılm ış olan m ahalleleri yen i d u va rla rla  kale içine alm a  

faa liye tle ri daha um um î b ir şekil aldı. B u meselenin b ir ik i sene zarfında nasıl 
bir hâl aldığı hakkında b ir f ik ir  verm ek  için şu m isal k â fid ir: A n k ara  halkı. 
H üküm ete m üracaat ederek, “ kendi m alla riy le  hisar m aııendi bir d u va r ihdas 
vp otuz k ırk  m iktarı kuleler b in a” etm ek suretiyle, koca b ir şehri m uhafaza
y a  a lm ışlard ı 2.

K öylerd en  ve  kalesiz kasabalard an  gelerek, şehirlerdeki kalelerin  içeri
sinde yen i ev le r yapm ak suretiy le  yerleşm ek isteyen lerle  bu ra ların  eski halkı 
arasında, arsa, sokak vesa ir m eselelerinden birçok d a va la r çık ıyordu ki, bunları 
ta fsile  lüzum  yok tu r.

K ö y le rd e  yaşıyan  m ilyon larca  in san lara  gelince, şüphesiz, bun ların  hepsinin 
kalelere sığınm alarına im kân yo k tu . B ilhassa b ü tün  servetleri sürü leri ve  geniş 
çiftlilderinden ib a ret olan insan lar için bu  daha zordu. Y u k arıd a  çiftlik lerden  
bahsederken, K ö y lerd e  zengin b ir k ö y  ağası şeklinde tü reyen lerin  kim ler 
olduğunu kaydetm iştik . B ilhassa yeniçeriler, A ltı-B ö lü k  sipahileri, m ü teferrik a 
lar, çavuşlar vesair resm î hüviyetH  kim seler köylerde servet peyda edenlerin  
başında geliyorlardı. A bd ü lkad ir E fendi’nin şahadetine göre, “ A n ad o lu ’da 
sakin kapuku lları olanlar celâlîler h avfle rin d en  kariye lerd e m eskenler için 
p alan kalar ica t etm eğin tü fenk li sekbanlarla  ehl-ü iya lle rin i hıfz e ttir ir le rd i” . 
A yn ı Y azar, Nuh P aşa ’nın celâlîler üzerine serdar olduğu 1603  y ılından  
bahsederken, “ rea ya  ve  ahali-i v ilâ y e t ibâ  idüb kûh istan larda  m esken-ü v a ta n  
tu tu p  ruz-uşeb harb-ü  k ıta ld e  v e  kariye lerd e pa lan kalar ittih az  iderle rd i”

Şehirler ve kasabalar haricinde k a lan  yerlerde, ya n i köylerde, sekbanlarla  
halk  arasında mühim  b ir m ücadele vasıtası o la rak  o rta ya  çıkan palan k alara
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a it F etre t devri için fazla  bilgi yo k tu r. B una m ukabil, “ B ü yü k  K açg u n ” da, bu  
çok m ühim  b ir m eseledir. R eayanın , pa lan ka yap arak , kendilerin i eşk iyadan  
korum ak isted ik leri hakkında H üküm et M erkezine gelen a rz la rla  alınan  
m üsaadelere d ayan ılarak , b ir ta ra fta n  bin lerce palanka yap ılırken , öbür ta ra f
tan , birçok p a lan k alara  “ eşkiya tahassün itm eğin” , bunların  tah rib i için sık sık 
em irler yo llan ıyordu . H akikaten b u n lar içinde, bazı tanınm ış zorbaların  b irkaç  
sene b ir derebeyi gibi oturabilm esini tem in edecek k a d a r sağ lam ları va rd ı.
1603  ten  sonraki A nadolu  hâdiselerinde pek m ühim  ve  o n isbette karışık  b ir 
durum  arzeden “ p a lan k ala r ihdası” m eselesini ancak o devri ted k ik  ederken  
ele a lm ak  lâzım geldiğinden, burada fazla  uzatm ıyoruz..

3 - Umumî Kıtlık

Y u k a rıd a  eşya fiy a tla rın d a n  bahsederken, 1595  sıralarında, O rta A nadolu- 

da bu ğd ayın  b ir kilesi 20  ve  E drem it gibi sahillerde 40 akçeye çıkmış olduğunu  
söylem iştik . E vvelce  de um um î su rette  m evcu t olduğunu gördüğüm üz hububat 
darlığ ı Celâli, F e tre ti içinde hâdiselerin gelişmesine tâ b i o la rak  a ra tm a k ta  devam  
etm iştir. B unun başlıca sebebi, köylü lerin  z iraati terk ederek  levendliğe geçme
leri olduğunda şüphe y o k tu r. B u suretle, 1596  dan 1603  y ılın a  k a d a r buğday  
fiy a tla r ı,  z iraatin  azalınası ölçüsünde yükselm iştir. F ak a t, bu n ları da safha  

safha an latacak  rak am lar m evcut değildir.

K a ra y a z ıc ı’m n o rta ya  çıktığı 1598  de, B u rsa ’da, narha göre, 200  dirhem  
ekm ek b ir akçe idi. U n’un kilesi 32-35 akçeye satılıyord u . B ir okka et 10  - 12 
akçe olduğundan do layı. Bursa kad ıları bundan, koyu nun  içyağın ı 5 akçe 
üzerinden alan  m um cuları mes’u l tu ta ra k , İstan b u l’a ş ik âyette  bulunm uşlardı. 
Sade yağ  b ak k a lla rd a  32 akçeye satılıyord u

H âdise ilerledikçe A nadolu ’da k ıtlığ ın  ağırlaştığ ı görü lüyor. O kad ar ki, 
k aza la r ha lk ı, d irlik  sahiplerinin reayad an  top lad ık la rı öşürlerini başka yerlere  

n ak lettirm elerin e  m ani o luyorlar ve ancak kendi kad ılık larınd a satm aya  
zorlu yo rla rd ı. M eselâ, 1600  da vezir-i Â zam  İbrah im  P aşa ’nın b ir şikâyetinden  
bahso lun m aktad ır. B una göre, K a ra m an  V ü âyetindc olan kad ıların dan . V o y v o 
dasının, top lay ıp  anb arlara  doldurduğu hu bub atı başka kad ılık la rdan  gelenlere  
satm ak  istem iş, fa k a t m ani olm uşlardı. E skişehir ve  İnönü ta ra fla r ın d a  da 
sa ra y ın  ih tiya c ı için satın  alınm ak istenen b u ğd ayları ye rli kim seler verd irm ek  
is tem iyorla rd ı^  K araden iz , M arm ara ve  Ege sahillerinde pek  çok gemi 
reisleri R u m eli’den A n ad o lu ’ya  m ütem adiyen  bu ğd ay ta şır olm uşlardı. V a rn a ’
da m uhtesip olan AU Çavuş, H üküm et M erkezine yoUadığı arzda, gelen reisle
rin , k a d ıya  akçe vererek , gem ilerini doldurup A n ad o lu ’y a  götürdüklerin i şi
k â y e t ediyordu"*.
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Celâli hadiselerinin b irdenbire b ir fe lâk et halin i aldığı 1603  te , a rtık  
köylerde z iraat eden insanların  son derece azalm ası do layısiy le , buğday darlığı 
teh likeli b ir âfeti y a ra tm a y a  başlıyordu . B u sırada, B alıkesir’de, bir 

kile buğday 50 akçeye satılm ak ta  idi. Tabiî, 1603  yaz ı, k öylü lerin  geniş ölçüde 

yerlerinden  fira r la r ı ve  her ta ra fta  sekban bask ın lariy le  geçtiği için, 1604  te  
buğday fiy a tla r ı  birdenbire yükseldi. B a lıkesir’de bu lgurun kilesi 100 , buğdayın  
kilesi ise 90  akçeye satıhyordu . D iğer f iy a t la r  da buna göre yükselm işti. Meselâ, 
bir b a lta  60 akçe id i; bezin arşını 10  akçe ed iyo rd u '.

Buna m ukabil, eskiden beri iaşesi D evletin  başına belâ o larak  görülenlerin  
İstan b u l’da, f iy a tla r ı  A nado lu ’y a  nazaran  daha ucuz idi. A b d ü lkad ir’in  verd iği 
rak am lara  göre, narh, 250 dirhem  ekm ek 1 akçe, b ir okka et 8 , sade yağ  22 
akçe olarak  tesbit o lu n m u ş tu  2. Bu f iy a t  B u rsa ’daki fiy a tla r la  m ukayese  
edilirse arad ak i fa rk  görülür.

G örü lüyor ki, fe tre t devrinde bu ğd ay f iy a t ı  b ir yükselm e kaydetm ekle  
beraber, asıl k ıtlık  1603  ten  sonra başlam ıştır ve  bu m eselenin de izahı bü yük  

kaçgunluk devrin i ilg ilendiriyor. F akat, b ir f ik ir  verm ek  ve  bilhassa va z iye ti  
F etre t d evri ile m ukayese etm ek için, bazı rak am lar k aydetm ek  fayd a lı o lacak
tır.

1605  baharında K a y se ri’de unun kilesi (16 okkası) 120  akçe idi. A yn ı 
sırada, B ergam a’da fiy a t  80-90  ı bu luyordu . Y ine E drem id’te b ir koyun 200  
akçeden yu k ard a  satılıyordu . K a y s e r i’de ayn ı ta riiıte  koyunun tanesi 3. 5 k u 
ruş (resmi rayice göre 280  akçe) 3 idi.

O rta A n ad o lu ’nun bu işlek şehri. B ü yü k  K açgunluk devrin in  kıtlığı 
hakkında iy i b ir f ik ir  verm ekted ir. B urada, 1607  de ik i akçeye 70-75  dirhem  
ekm ek alınabilm ekte id i k i, böyle  b ir k ıtlık  hiçbir devirde görülm em iştir “t.

H ulâsa, B ü yü k  K açgunluk devrin in  A nadolu  için pek ta h rip k â r olm asında, 
bu m isli görülm edik açhğın p a y ı, belki diğer b ü tü n  hâdiselerden üstündür. 
Onun için, celâlî isyan ları içinde en yüksek  ölçüde b ir sekban tu fan ı o larak  
görülen, B ü yü k  K açgunluk devrin i te tk ik  ederken, bu k ıtlık  meselesinin 

ehem m iyetle gözde tu tu lm ası lâzım dır.
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Vesika: 1 
(Mühimme def. 6, s. )

Elviyeyi Karaman

Kayseriye beyine ve livay-ı mezburda olan kadılara hüküm ki:

Hâliyâ şüdde-i saadetime şöyle istima’ olundu ki taht-ı hükümetinizde 
subaşıdan ve sipahiden ve voyvodalardan ve naiblerden ve ahali-i vilâyetten 
kudretlû olan kimesneler fukaranın kızlarını velîlerinin rızası olmadan cebrile 
istedikleri kimesnelere nikâh ettirip ve avretlerini boşatıp muratları olduğuna 
tezvic edip ve bazı eşirra dahi bazı kimesnelerin dâvâsını satın alıp yanlarınca 
bir nice zur şahitleri alup tezvir ve telhise nasb-i nefs edip anunla maişet 
edinip fukaraya müstevli olmağla hak müstehakkina vasıl olmayıp bu tarikle 
nice kimesnelerin hakkı zâyi olur. îmdi bir vilâyete sancakbeyi ve kadı nasbo- 
lunmaktan murad zalemenin zulmü reaya üzerinden mündefi olup eyyam-ı 
adâlet-i hümâyûnumda reâyâ ve berâyâ aaûdehal olmaktır. Şer’ -i şerife muhalif 
iş olmak sizin ademi ihtimamınızdandır. Buyurdum ki hükm-ü şerifim varıcak 
taht-ı hükümetinizde olan bilâd ve kasabâtta ve hazarlarda ve bilcümle 
mecma-i nâs olan mahallerde nidâ ve tenbih ve yasağ ettirip subaşıdan ve 
sipâhiden ve beylerbeyi ve sancakbeyi adlarından ve naiblerden ve ahaliy-i 
vilâyetten bir ferdi velîlerinin rızası olmadan kimesnenin kızını tezvice ve men- 
kûhesini tefrika karıştırmayıp ve dâvâda methali olmayan eşirrayı dahi kimes
nenin davasına karıştırmayıp anun gibi şirret ve şekavetle meşhur olup il dâvâ- 
sım satın alup tezvir ve telbis ve yalan şahadet edenleri gereği gibi men’ ve def’ 
edip bâdet-tenbih men’ ile menü’ olmuyan zâlimleri ele getirip üzerlerine 
sâbit olan mevadı sicilât edip sipâhi olam hapsedip ismi ve resmi ile arz edip 
sipâhi olmuyanları mukayyet ve mahbus atebe-i ulyama gönderesin amma bu 
bahâne olanlara (?) bigünah olanlara celb-ü ahz maslahatı içun dahl-ü teaddi 
olunmaktan ve hilâfı vaki’ kimesnelerin ahvâli arz olunmaktan hazer edip 
şer’i şerife ve emr-i münûfe mugayir kimesneye zulüm ve hayf olmaktan 
sakımp ve bu emr-i hümayunumun sûretini taht-ı hükümetinizde olan mahke
melerde sicil-i mahfuza kaydettirip daima mazmun-u hümâyûnu ile amel edip 
hilafına cevaz gösterilmekten sakınasın bu hususlar sura hafiyeten yoklanıp 
görülür sonra herhanginizin taht-ı hükümetinde zaleme tâifesinin vech-i 
meşruh üzere zulüm ve teaddileri ola asla özrümüz makbul olmayıp(buradan 
aşağısı beylerbeylerine yazılmıştır.) mansıbınız ahnmağla konulmayıp eşedd-i 
azab ile siyaset olunursuz ana göre mukayyed olasız; ve taht-ı hükümetinizden 
bir kaziye veya dirlik ve terakki ve cihat için arz gönderilmelû olduğunuzda



arzların âhirinde tarihini yazıp minbâdin atebe-i uiyâma tarihsiz arz göndermi- 
yesiz ki makbulüm değildir bilmiş olasız ve bu hükm-ü hümâyûnun varıp 
vasd olduğunu yazıp bildiresiz şöyle bilesiz ( bir sureti Karaman beylerbeyisine 
ve Konya sancağı kadılarına amma beylerbeyine yazılan hükümde özrün 
makbul olmaz deyu yazılan mahalden aşağı olan tenbihat yazılmamıştır) 
Suretleri: îçel (Sinan Bey) - Niğde (Mehmet Bey) - Kırşehir (Gazanfer Bey) - Ak 
saray (Yusuf Bey) - Akşehir (Musa Bey).

Halep Vilâyeti:
Halep beylerbeyi Sinan Paşaya ve Halep kadısına - Hama beyine - recik 

(Ahmet Bey) - Ekrat beyi Canbolat beye - Muarre Beyi îsmail - Adana (Pîrî 
Paşa) Buna da beylerbeyine yazıldığı gibi yazıldı) - Tarsus (Mehmet Bey) - Ce
bele Beyine - Selimiye beyine......

Zülkadir Vilâyeti:
Zülkadirlû Beylerbeyisi Ahmet Paşaya ve Maraş sancağı kadılarına - Ayın- 

tap (İbrahim Bey) - Sis (Mehmet Bey) - Malatya (Semendir Bey)
Elviye-i Rum:
Rum Beylerbeyisi Haşan Paşaya ve Sivas sancağı kadılarına - Amasya 

(Veli Bey) - Bozok (Memiş Bey) - Çorum (Mehmet Bey) - Arapkir (Melek 
Ahmet) - Divriği (Kasım Bey) - Canik (Mahmud)

Diyarbekir:
Diyarbekir beylerbeyisine ve kadısına - Trabzon - Pasin - Hınıs - Batum - 

Şavşat - Karahisârışarkî - Ardahanı îspir - Küçük Ardahan - Malazgird kiğı 
Tortum - Çemişgezek - Oltu.

Anadolu: Anadolu beylerbeyisine ve Kütahya sancağı kadılarına - Aydın - 
Teke - Menteşe - Karasi - Bigâ - Hamid - Karahisarısahip - Kângm - Bolu - 
Kastamonu - Hüdavendigâr - Alâiye - Kocaeli - Sultanönü - Sığla beylerine 
ve kadılarına (diye yazdmıştır.)

Vesika: 2 

Mühimme: 6, s. 423)

Çermen beyine bükümki (hulâsa)
Kızılağaç kadısı arz gönderüp mezbur kazada ev basılup adamları katlolu- 

nup mallan sirkat oldukta civarımızda Zagre ve nevahi-i Yanbolu ve Çermen 
kadılıklarında bazı meşhur levendler haramîlik ettikleri şâyi olmağla emir muci
bince her birinin toprakları kadılarına ferman olundukta mübaşir olan Zaim 
Zagre-i Atik’te Gümlü oğuUarı denen Pîri ve Şâban adlı harâmîbaşıları olmağla 
mârûf levendleri ve Anadolulu Kara ve Divane Memi nam dört levend ele 
getirilüp tedarik olunmak sadedinde iken zindancı bile ittifak idüp zindan 
bozup gaybet idüp Zagre-icedit kazasında olanlar kadılarının ihmalinden ev
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gayriden külli hafızları ve havadarları olmağla birisi dahi ele gelmcyüp ve 
, Çermen kazasından Şahince nam levend kayıd-ü bend ile irsal olundu lâkin 
bu diyarın levendi baş kaldırmak sadedindedir bu sene de ihmal olunursa bu 
diyarda ne celep kalur ve ne celepliğe kabil kimesne kalur reayaya dirlik
kalmadı kimesne emnüzere yatmağa kadir değildir deyu bildirmeğin.........

13 Şaban 972

Vesika: 3 

(Müh. 74, s. 79)

Vilâyet-i Rum muhafazasında olan Ahmet Paşa’ya hüküm ki:

Mektup gönderüp hâlâ vilâyet-i Rumda kasabât ve kurrâda nice kadı ve 
dânişmend olup elleri altında yirmişer ve otuzaratlıları olup zulüm ve teaddiden 
hali olmamağla ahvalleri görülmek içun davet olundukda senin teftişe emrin yok
tur deyu cevap verüp ve Çorum nam kasabaya gelindikte biz müstakil beylerbe
yimizi içimize komadık deyu itaat eylemeyüp ve Amasya’da sakin Gönemli 
Memi demekle mâruf kadı kasaba-i mezbûrcde yangun oldukta bir denk Hind 
tefankı esbabı alup evine gitmeğin talep olundukta vermeyüp nüzül ve avârız 
ve kürekçi akçesinden külli nesne akl-ü bel’ edüp velhasıl vilâyette beylerbeyliği 
olmamağla zikrolunan kimseler reayaya zulüm ve teaddiden hali olmayup ol 
makule reayaya zulüm ve teaddisi olanların ahvâli şer’le görülüp teftiş olunmak 
babında emr-i şerifim ricasına arzeylemişsin imdi umum üzere teftiş memnu’dur 
lâkin vüâyet-i mezbure muhafazası mühimmattan olmağın buyurdum ki... 
vardukta anun gibi reayaya zulüm ve teaddi üzere olup ehl-i fesad namında 
olanlar ihzar eyleyüp dahi toprak kadıları marifetiyle husemâsı muvaschesinde 
ahvalleri şer’ile imkân veçhile teftiş edüp dahi bâdes-sübût eshabı hukuka 
haklarını alıverdikten sonra fesat ve şenaatları sâbit olanların muhtaç-ı arz 
olanların haps ve arzeyliyesiıı olmayanlar hakkında şer’ile lâzım geleni içra 
eyliyesin ve defterdara mürâcaat eylemeyüp üzerinde avârız ve nüzül bâltısi 
olan kadılardan dahi zimmetlerinde olan mal-ı miriyi şer’ile cem ve tahsil 
ettirüp bir akçe baki kodurmuyasın ve ne kadar kapu kulu var ise seferlu 
olanlar sefer-i hümayuna gidüp muhafazaya kalanlar muhafaza hizmetinde 
olalar ve korucu olanlara muhkem tenbih eyliyesin ki gelüp İstanbul muhafa
zası hizmetinde olup emr-i şerifime muhalif kimseye iş ettirmiyesin.

Vesika: 4 

(Müh. 74, s. 173)

Anadolu beylerbeyliğinde vaki olan kadılara hüküm ki:

Sâbıkaa Rumeli beylerbeyisi olup hâlâ Vilâyet-i Anadolu muhafazasında 
olan ümerail-kiram Haşan Paşa demet mealiyehû südde-i saadetime mektup
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gönderüp Karasi sancağı beyi olan Ahmet Beyin dâvâsı içun Kazdağı canibine 
varıldıkda reaya taifesi müttefik olup kariyelerine kimesneleri kondurmayup 
alet-i harp ile hücum edip fesada mübaşeret edüp ol veçhile ehl-i fesat ve 
haramzade ele girmeyüp fırsat bulup muhafazaya müteallik umurda müracaat 
zaptolunmakda külli usret olduğun bildirüp muhafazaya müteallik umurda siz 
ve reaya taifesi kendüye müracaat eylemek babından emr-i şerifim rica etmeğin 
siz ve reaya taifesi muhafazaya müteallik umurda müşarünileyhe müracaat 
eylemek em’-im olmuştur buyurdum ki... vardukda emrim mucibince muhafa
zaya müteallik umurda reaya taifesinin müşarünileyhe müracaat ettirüp ve 
siz dahi müracaat eyliyesiz.

Vesika: 5 

(Müh. 74, s. 138)

Sâbıkaa Rumeli Beylerbeğisi olup hâlâ Anadolu muhafazasında olan 
Haşan Paşa’ya ve Teke sancağı muhafazasında olan Ahmet Bey’e ve kayma
kamı Mehmet ve Hamit ve Menteşe ve Aydın saneakbeyleri kaj^makamlarma 
ve livay-ı mezburda olan kadılara hüküm ki:

Sen ki Teke sancağı beyinin kaymakamı Mehmetsin mektup gönderüp 
Antalya kazasında Istanos Nahiyesinde Aktaş nam kariye sakinlerinden 
Şahgeldi nam kimesnenin elinde bir veçhile emr-i şerif yoğiken nahiye-i 
mezbure reayasından ve gayrıdan dört beş bin mikdarı eşkiyayı yamna 
cem edüp pazar günü nahiye-i Istanozda tüfenk vesair âlet-i harp ile 
çarşu pazar içinde gezüp reayaya envâı türlü ihtilâl verüp sancakbeyi adam
larını ve nâzır ve ümena ve ummâl adamlarını köyümüze koman deyu cebren 
şartlayup aslâ sancağa dahlettirmeyüp mir-i müşarünileyh sefer tedarikinde 
iken dört beş nefer adamlarını bir nicesini muhkem darp ve bir kısmını 
mecruh edüp ve mir-i müşarünileyhin üzerine zarar kasdine gelüp ulemâ ve 
sulehâ ve Antalya kadısı cemolup fesat ve şenaatini men’e kadir olmayup 
mirliva sefere gittikten sonra sancağa aslâ dahlettirmeyüp subaşılarımızı aslâ 
nevahiye çıkarmayup mahsul ve bad-i havadan bir habbe ve bir akçe aldırma- 
yup daima etraf ve eknafta katl-i nüfus edüp eşkiyayı yanına cem etmekle 
fesat ve şenaatinin nihayeti yokdur deyu arzetmeğin imdi cümleniz yekdil ve 
yekcihet olup mezkûr Şamhgeldinin hakkından gelmeniz fermanım olmuştur 
buyurdum ki .... vardukda emr-i cehlül-kadrim canibince cümleniz yekdil ve 
yekcihet olup hüsn-ü tedbr ve tedarikle mezbur Şahgeldiyi ele getirtip şer’le 
teftiş ve tafahhus edüp göresiz hususu mezbur arzolunduğu gibi ise aslâ âmân 
vermeyüp mezbur Şahgeldinin hakkından gelesiz ki sair eşkıyaya dahi mucib-i 
ibret ve nasihat vâki ola.
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Vesika: 6 

(Müh. 74, s. 170)

Kastamonu sancağında vâki olan kadılara ve mirlivanın kaymakamı 
Ali Kethüda zide kadrihu’ya hüküm ki:

Sen ki kaymakamsın südde-i saadetime arzuhal gönderüp nefsi Kasta- 
monuda ve etraf ve kasahât ve kurrâda olan mazûl kadılar ve müderrisler 
ve naipler ve hatipler ve imamlar ehali-i vilâyet ile yekdil ve yekcihet olup 
mukaddemi reayanın zulümleri def’i içun emr-i şerif verülüp mucibince 
yüzbaşı ve onbaşı ve yiğitbaşı nasbolunup ol bahane ile emrimiz vardır deyu 
mirhvanın subaşıların ve adamların taşra çıkartmayup vaki olan dâvalarında 
şer’i şerife ve kaymakama müracaat etmeyüp musallâda ve mecma-ı nâs 
olan yerlerde cem olup elbette kadı ve kaymakam bizim cemiyetimize gelsünler 
gelmezlerse taşlarız deyüp kadı ve kaymakamı ihzar edüp nice kimesnelere 
isnad-ı malem yekûn edüp mazul kadılar ve naipler kaziyede medhalleri 
yoğiken tezvir ve telhise sâhk olup aherin umuruna ve memleket ahvaline 
karışup ve şer'ile salp ve siyâsete müstehak olanların ve sicillü hırsuzların 
haklarında şer’ile lâzım geleni icrâ ettirmeyüp ve kasabalarda cerimeye müste
hak olan reayanın ellerine birer tarikle hüccet verüp cerime aldırmamakla 
bâd-i ha'Ca mahsulüne gadredüp ehl-i fesat ruhsat bulup ebnay-ı sebil devr-ü 
uburdan ve vilâyet hıfz-u hırasetten kalmıştır deyu bildirdiğin ecilden buyur
dum ki...

Vesika: 7 

(Müh. 74. s. 201)

Karaman beylerbeyisi kaymakamına ve Akdağ ve Sorkun kadılarına:

Kayseri beyi olan Alî Mustafa dame izzehû südde-i saadetime mektup 
gönderüp Mürid nam memlaha emininin ve Balas emininin ihzarı içun kendüye 
emr-i şerif gönderildikde Balas nam kariyeye vardukda Akdağ kazasından 
birbiri ardınca feryadcılar ve mektuplar geUp mirimiran-ı Rum kethüdâsı 
mektubiyle Hurrem nam kimesne umumen muhafazaya çıkup kırk elli atlu 
ve yirmi otuz sekban ile kariye bekariye gezüp ikiyüz üçer yüz kuruş salmakla 
reaya cem olup Akdağ kazasına varup meclis-i şer’e dâvet eylediklerinde 
itaat etmeyüp cenge mübaşeret etmekle tarafeynden beş ve altı adam katl- 
olunup ve kethüdây-ı mezbur tarafından müteakip yetmiş ve seksen atlu ile 
bölükler gelmeğin havfimizden durmayup cümle harmanlarımız yerde kalup 
hass-ı hümayun zuama ve timar ve evkaf mahsulâtına külli gadrolup muha
fazamıza memur iken niçun gelmezsin deyu feryat etmekle Akdağ ve Emlâk 
(iyi okunamadı) kazalarına varılup fukara harmanların kaldırınca beylerbeyi 
namına gelen bölüklerin mazarratından fukarayı sıyanet sadedinde iken Sorkun
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kazasından feryatcılar gelüp Dergâh-ı muallâm çavuşlarından Mustafa Çavuş 
Şirvan muhafazasında olan vezir Haşan Paşa tarafından üç kadının mehayifin 
görürün deyu çıkup ve akabice Sivas muhafazasında olan Ahmet dâme ikba- 
lehû geldikte bir tarikle andan dahi mektup ve bazı yerde hukukum vardır 
deyu adam alup gelmeğin mîrimîran kethüdası tarafından Kürt Şeref nam 
kimesne elli ve altmış atlu ve yirmi sekban ile gelüp Mustafa Çavuş’un ihzarı 
içun elimde emrim vardır deyu sakin olduğu Kürk nam kariyeyi basup mezbur 
anda bulunmamağla cümle mamelekin bilâ izn-i şeri yağmalayup ve hatununu 
mecruh edüp ve oğlun çeküp alup gidüp Köhne nam kariyeye konduklarında 
mezbur Mustafa Çavuş haber alup dört beş yüz reaya sürüp yanındaki mübaşir
ler ile ve naip ile giceden kariye-i mezbureye varup mabeynlerinde azim kıtal 
oldukda çavuş-u mezbur ve yedi hizmetkârı ve yirmi nefer reaya katlolunup 
cümle meytleri mîrimîran bölüğü ateşe yakup bâdehû Öyük nam kariyede 
oturup Mustafa Çavuşun muavenetine vardunuz deyu kariye bekariye adamlar 
salup dörder beşer yüz kuruş cem’ine mübaşeret ettiklerinde reaya dağlara 
kaçup nicesi Çorum ve Amasya sancaklarına dağılup Sorkun kazası reayasının 
koyunu ve sığırı ve harmanları yerde kalup İlgar ile zikrolunan bölüğün üzerine 
vardukda karar edemeyüp Sivas canibine firar ettiklerinde maktul-ü mez- 
buran avreti müşarünileyhe varup zevcimin mamelikin ve iki kise altun ve 
011 bir kuruşun aldıklarından raağda mezbûrûn eşkiya yirmi sekiz adam katley- 
lemişlerdir dedikde vâki dahi Lafahhus olundukda veçh-i meşruh üzere olduğu
mukarrer olmağın ahvalleri görülmek ricasına arzetmeğin buyurdum k i..........
vardukda mezburları elbette ihzar edüp bir defa şer’le faslolmuş olmayup ve 
on beş yıl mürur etmiyen hususları tayin-i madde ile husemâsı muvacehesinde 
temam hak ve adi üzere teftiş ve tafahhus edüp göresin üzerlerine şer’le sübût 
bulan hukuku esbabına hükmedüp alıverdikten sonra mezburları mukayyed 
ve mahbus südde-i saadetime gönderesin amma koşup gönderdiğin kimesne- 
lere muhkem tenbih eyliyesiz ki ahz-ü celb sebebi ile yolda mezburları gaybet- 
tirmek ihtimali olmuya.

Vesika: 8 

(Müh. 7, s. 225)

Rum beylerbeyisine ve Sivas ve Havza kadılarına hüküm ki:
Rumun hazine defterdarı Ömer (dame uluvvehû) südde-i saadetime mektup 

gönderüp kaza-i Havzada sâkin sâdâttan geçinen Hızır ve Mustafa nam 
karındaşlar vilâyet-i Rum mukataâtından bazı mukataa tuttuklarında nice 
evler basup avret ve oğlan çeküp cebrile nice ebkâr bozup az zamanda küllî 
zulüm ve teaddî ettikleri sabit olmakla küreğe konulup bâdehu halâs olup 
mezbur Mustafa mîrimîran mütesellimi yanına varup kırk elU atlu ehl-i fesad 
ile bir bahane ile reaya üzerine çıkup envâ zulüm ve teaddî ettiğinden maadâ 
hass-ı hümâyûn reayasına dahlolunmamak içun emr-î şerif ile tenbih olmuş
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İken eslemeyüp Kazâbad kazasında vâki hass-ı hümayundan Tavukçu nam 
kariyeye gelüp Seyid Ahmed nam kimesne kariyenizde katlolunmuş deyu 
ehalisin hapsedip kariye-i mezburede ol namla kimesne katlolunmadı ve mak
tule vâris nammda olan kimesneler bizüm ol makule kimesnemiz yoktur ve 
kariye halkıyle dâvamız yoktur derler iken hilâf-ı ser’ üçyüz kuruş kesüp 
hâlâ mezbur Mustafa kalede hapsolunup üzerine nice mevad sabit olup Celâli 
kopmak üzere idi sâlbolunsa vilâyet tathirine sebep olduğu muhakkak tırdeyu 
bildirmeğin buyurdum ki.... vardukta mezkûr meclis-i şer’e ihzar idüp dâvây-ı 
hak ve tayin-i madde edenler ile beraber edüp bir defâ şer’le faslolunmayıp on- 
beş yıl mürûr etmiyen ahvallerin şer’ile teftiş edüp eshab-ı hukuka hakların 
oluverüp dahi şer’le fesadı sabit olup hüccet olunduktan sonra şer’le hakkından 
gelesin

Vesika: 9 

(Müh. 74, s. 114)

Bozkur (Bozkır) kadsına hüküm ki:
Dergâh-ı muallâma mektup gönderüp kazay-ı mezbure halkı meclis-i 

şer’ -i şerife gelüp bundan akdem kasabay-i mezburenin znema ve erbab-ı ti- 
marı umumen Eflâk seferine gittiklerinde vilâyet lıâlî kalmağla etraftan bazı 
liarâmîler gelüp ve reaya keferesinden niceleri anlar ile müttelıid olup mnîn 
ve zahir olmağla evler basup azim hasarlar etmişler idi bu sene dahi umumen 
zuema ve erbab-ı tımar sefer-i hümayuna müteveccih olup vilâyet-i mezbure 
dağistan olmağla ehl-i fesat ve eşkiya vefret üzere olup fesad-ı azim etmek 
mukarrerdir şöyle ki mezkûrun eşkiyanın def-ü ref’i ve mezburlara muin olan 
reayanın dahi haklarından gelinmek içün ehl-i vukuf olup Dergâh-ı Âlî çavuş - 
larından Hızır Çavuş mübaşir tayin olunmaz ise eşkiya vilâyeti harap edüp 
zulüm ve teaddilerinden reaya ve beraâyâ perakende olmak mukarrerdir 
deyu vech-i meşruh üzre emr-i şerif vermek dilediklerin arz eyleduğin ecilden 
mezbur Hızır Çavuş sefere memur olmamağla husus-u mezbure mübaşir tayin 
olunup buyurdum ki.... vüsul buldukda bu babda anın gibi kaza-i mezburede 
şeka ve fesad üzre olup şer-i şerife ihzarları lâzım olanlar müşarünileyh çavuşum 
mübaşeretiyle ihzar idüp dâvây-ı hak idüp tayin-i madde idenlerin bir defa 
şer’le fasi olmaynp onbeş yıl mürûr itmeyen hususların basımları muvace
hesinde dikkat ve ihtimamla hak üzre teftiş ve tefahhus idüp bâd es-sübût 
eshab-ı hukuka şer’le müteveccih olan hakların hükmedüp alıverdikten sonra 
muhtac-ı arz olanları muhkem hapsedüp üzerine sübût mevadın suret-i sicil
leriyle ahvallerin yazup südde-i seadetime arz eyleyesin olmayanların bir 
veçhile haklarından gelesin ki sayir ehl-i fesada mucib-i ibret ve nasihat vâki 
ola amma bu bahane ile kendu hallerinde olanlara teaddi ve tacavüz olunmayup 
ve ehl-i fesad ve eşkiyaya ahz ve celp sebebi ile himayet olmakdan hazer eyli- 
yesin.
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Vesika: 10 

(Müh. 74, s. 103)

Anadolu muhafazasında olan Haşan Paşaya ve Hamit ve Teke sancakları 
muhafazasında olan sancakbeylerine ve sancakbeyleri kaymakamlarma hüküm:

01 caniblerden reaya ve berâyâ tarafından Dergâh-ı muallama arzuhal 
sunulup Nesli oğlu dedikleri ehl-i fesat ve şekanın fesat ve şenaati ve reaya 
ve berayaya zulüm ve teaddisi yevmen fi-yevmen izdiyad bulup bundan 
akdem ele getirilmesi içun defatla ahkam-ı şerifim ve kapucularım irsal olunup 
yanında havasına tabi ehl-i fesat ve sekban namına eşkiyası çok olmağla il-elan 
ele getirilmeyüp yevmen fi-yevmen isyanı ve tuğyanı celâlî olmuştur deyu 
ilâm olundu imdi mezbûrun ele getirilmesi mühimmattandır bieyyi tarik-ı 
kân ele getirilmek emredüp buyurdum ki... vardukda bu babda her biriniz 
mukayyed olup evvdâ kasabât ve knrrâya muhkem tenbih ve nidâ ettiresiz ki 
şaki-î mezbur Nesli oğlunun yanında sekban namına olanlar mezburdan 
aynlup gelüp evlerinde kendi hallerinde elalar şöyleki mezburdan ayrılmayup 
kendi evlerine gelmiyeler her birinin evlat ve ehl-ü iyal ve akrabaları nehb-ü 
garet olunup katl-i âm olunurlar veçh-i meşruh üzere nidâ ettirilüp şaki-î 
mezburun sekbanları ve ittiba-ı kendüden aynlup tenha kaldıktan sonra 
elbette üzerine varup hüsnü tedbir ve tedarikle ele götüresin şöyleki muhalefet 
edüp muharebe ve mukatele ederlerse kendünün ve tevabiinin demleri heder 
olmak üzere ele getirmekte ikdam ve ihtimam edüp elbette ele getimeyiiıce 
olmuyasız.

Vesika: 11 

(Ankara Ş. Sc. 6, s. 258)

Kıdvet’ül-Kuzzât vel-hükkâm mâden il-fazi ve-lkelâm olan Ankara 
kadısı zîde fazlıhû tevkı-i refî-i hümâyûn vâsıl olucak malûm ola ki:

Dergâh-ı muallâma arzuhâl sunulup ol caniplerde sipahi oğlanları ve silâh- 
dar ve yeniçeri ve acemi oğlanı ve cebeci ve topçu ve mehter ve kapucu ve 
sekban namına bazı eşkiya zuhur edüp bayraklariyle gezüp nişan deyu kimi 
Bozdoğan ve kimi nacak ve kimi (?) gönderüp kariyeden kariyeye salgun salup 
ahun ve kuruş ve akçe cem edüp ve harman zamanında hedaya diye harman
dan harmana bir kabp sabun ve birer arakıye ve bıçak bırağup cebren birer kile 
buğdaylarını ve birer koyunlarını alup reayanın murad eyledikleri tarlalarını 
ve bağ ve bağçelerini ve evlerini dahi tasarruf edüp ve mübalega atlu ile bay
raklar kaldırup kariye bekariye gezüp kasaba ve knrrada misafir içün vaz’ 
olunmuş kârbansaray ve menzil evleri var iken konmayup reayanın ehl-i iyal- 
leri ile sakin oldukları evlerine konup cebren koyun ve kuzu ve tavuk ve arpa 
ve samanlarını alup bir akçe ve bir habbe vermeyüp ve hizmetkâr lâzım oldu
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deyu müslümanlann emred oğlanlarını çeküp yanlarına alup ve müslümanları 
hatunlarını ve kızlarını çeküp meclislerine getürüp hâşâ tasarruf edüp ve bey
lerbeyi ve sancakbeyi subaşıları dahi selâmlık ve aylık deyu cerime ve aydan 
aya her kariyeden mubalega akçelerini alup ve salgunlar salup ve terike ve bağ 
ve bostan mahsullerini ve mart (?) ve âdet-i ağnam içun seferliyüz deyu 
cebren kabl-ı vakt akçe cem edüp aldıklarından sonra nice sancakbeyi mazul 
ve tebdil olunmağla yerine gelen sancakbeyi bunlardan zikrolunan mahsulâtı 
tekrar alup ve sakat davası ve hataen ağaçtan düşüp ve üzerine taş düşüp fevt 
olup ve canavar paralayup ve hataen suya boğulan kimselerin davası memnu 
iken her gelen sancakbeyleri adam helâk olmuş diye ehl-i kariyeyi tutup 
akçelerini alup ve bazı kimseler dahi kendi hallerinde olmayup daima ehl-i örf 
yanında gezüp gammazlık edüp reayanın akçe ve esbablarını alınmağa bais 
olup ve yerlü kimseler daima niyabet edüp hilâf-ı şer’ ehl-i örf eline suret-i 
sicil vermekle müddei yoğiken ehl-i örf tutup hapsedüp akçelerini alup ve yerlü 
kimseler sancakbeyinden iltizam ile subaşılık alup zulüm edüp ve avarız içün 
emr-i şerif geldikte siz ki kadılarsız emr-i şerifte tayin olunandan ziyade 
akçelerini alup külli akçe cem edüp ve beylerbeyi ve sancakbeyi mektubu ile 
bazı reayayı toprağından çıkarup hariç kazaya iledüp cebren akçelerini alup 
bunun emsali zulüm ve teaddilerinin nihayeti olmadığı ilâm olundu imdi tai- 
fe-i reaya vedayi-i hâlik il-idbriyadır Allahtan korkmayup ve Resûl'ullah’dan 
utanmayup ve Ülül-emre itaat eylemeyüp bu makule zulüm ve teaddi edenler 
benim kullarım değildir bâğılerdir demleri hederdir ol asıl ehl-i fesadın gereği 
gibi haklarından gelinmek lâzım ve mühim olmağın taht-ı kazanuzda vâki olan 
her kariyenin ahalisine birer nefer yarar ve tuvânâ kimesneyi yiğitbaşı nasb 
edüp cemisini şartlayup vech-i meşruh üzere zuhur eden eşkiyayı ittifak ve 
ittihat ile demleri heder olmak üzere ele getirüp dahi mecal vermeyüp hakların
dan gelinmek babında ferman-ı kazaceryânım sâdır olmuştur buyurdum ki 
hükm-ü şerif-i vacib ül-ittibâım vardukca bir an ve bir saat tehir ve tevakkuf 
eylemeyüp kaza ve kurrada ve sair mecmâ-ı nâs olan mahallerde muhkem ten- 
biye ve nidâ ettirüp dahi kariye ahalisine birer nefer yarar ve tuvânâ kimseyi 
yiğitbaşı tayin edüp ve reayayı şartlayup anın gibi bölük halkı ve yeniçeri ve 
topçu ve cebeci ve mehter ve kapucu ve ümenâ ve ummâl ve sekban namına 
kariyelerine gelüp arzolunduğu üzre reayaya hilaf-ı şer-i şerif ve mugayir-i 
emr-i münif salgunlar salup bayraklar ile gezüp müslümanlann ehl-ü iyallerine 
dahledüp mütearız olup teaddi eden eşkiya her kim olursa olsun ol vilâyet (?) 
sipahi ve yeniçeri serdarı olanların mübaşereti ile ol ağıllarının demleri heder 
olmak üzre ele getirüp dahi mecal vermeyüp haklarından geldirüp asla bir 
veçhile ehl-i fesada vücut vermiyesiz ki eyyam-ı hümayun-u adalet makrûnum- 
da reaya ve beraya asûde-hal ve müreffeh ül-bâl olalar amma reaya taifesi 
dahi kendi hallerinde olup kariyelerine gelen misafir içün vaz’ olunmuş kârban- 
saray ve menzil evi varsa kondurup yoğise kariyelerinde bir münasip yere 
kondurup dahi akçeleri ile kcndülerine ve davarlarına zad ve zevâde tedarik
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edüp inat ve muhalefet eylemeyeler şöyle ki bu bahane ile ebnay-i sebile zulüm 
ve teaddileri istimâ oluna anların dahi haklarından gelinir bilmiş olalar ve 
bil-cümle zaman-ı şerifimde bir ferde zulüm ve teaddi olunduğuna ve bir kimse
nin akçesi alındığına rızay-ı şerifim yoktur ana göre mukayyed olup basiret 
ve intibah üzere olasız ve beylerbeyi ve sancakbeyi subaşıları dahi muttasıl 
reaya üzerlerine çıkmayup ve kariyeler halkına salgun salmayup ve kabl’elvakt 
terike ve bağ ve bostan ve mart ve âdet-i ağnam mahsullerini aldırmayup ve 
her bir mahsulü zamanında aldırup minbâdin ol veçhile teaddi ettirmiyesiz ve 
anın gibi lâzım olup bir mahalde katl-i nefs olup veyahut bir mühim husus olup 
üzerlerine varulmak lâzım geldikte mübalega atlu ile varmayup ancak dört beş 
atlu ile mârifet-i şer’lc lâzım geleni görüp mahallinde icra-yı hak eyliyeler 
eslemeyüp celb-ü ahz içuıı herbiri bir bahane ile reaya üzerine çıkup zulüm ve 
teaddi ederlerse asla aman vermeyüp ahvali vukuu üzre yazup bildiresiz ki 
muaccilen emr-i şerifim gönderilüp haklarından geline bu babda siz ki kadı- 
larsız vebâlı sizün boynunuza olan hak sübhâne ve teâlâ hazretlerinin huzur-u 
şerifinde cevabını siz verüp ben muateb olmuyam ve siz ki kadılarsız siz dahi 
reayaya zulüm ve teaddi eylemekten içtinap edüp nahiyelerinüzi iltizam ile 
naiblere vermeyüb ve gezdirmeyüp müteveffanın veresesi sabi ve sabiye 
olup şer’an kısmet icap olunca (?) verese kibar olup kısmet istemezler iken 
cebren varup kısmet eyleyüp ve şer'en kısmet eylemek lâzım olanların dahi 
esbabım ziyade bahaya tutmayup ve resm-i kısmet deyu binde on beş akçeden 
ziyade almaktan ve bil-cümle reayaya zulüm ve teaddi eylemekten ziyade 
hazer eyliyesiz ve sakat davası ve hataen ağaçtan düşüp yahut taşlar kayup 
üzerine düşüp helâk olup ve Iiateen suya boğulan kimselerin kan davasının 
istimâi memnudur ol makule hataen fevt olan kimseler içün diyet ve öşr-ü 
diyet talep ettirmiyesiz ve nâbedid olan kimselerin dâvâsı içün mademki 
meyti bulunmıya yahut kimsenin esbabından katlini müş’ir nesne bulunmıya 
davasını istimâ etmeyüp hilâf-ı şer’ teaddi ettirmiyesiz bulunursa şer’le görüp 
muktezay-ı şer’ne ise icra eyliyesiz ve gammazlık edenlere ve naiblere ve subaşı- 
lara evvelâ muhkem tenbih eyliyesiz ki kendu hallerinde olup reayaya teaddi 
eylemiyeler badet-tenbih eslemeyüp anların tahriki sebebiyle reayadan nesne 
alınduğı sabit ve zahir olursa asla mecâl vermeyüp muhkem hapsedüp arz 
eyliyesiz ki hükm-ü şerifim gönderilüp getürdülüp küreğe konulup haklarından 
geline ve avarız içün varid olan emr-i şerifimde ne mikdar nesne tayin olunmuş 
ise ol mikdardan ziyade kadılar ve mübaşirler içün bir akçe ve bir habbe 
aldırmıyasız ve iltizam ile yerlü kimesnelere minbâdin subaşılık verdirmiyesiz 
ve beylerbeyi ve sancakbeyi mektupla reayayı hariç kazaya alup gitmeye 
komıyasın ve reayaya vech-i meşruh üzre zulüm olundukta men’ ve def’ 
eylemeyüp zalemeye muin olduğunuz sem’i şerefime vusûl bula asla mecal 
verimeyüp hakkınızdan gelinür bilmiş olasız eyyam-ı saadet encamında 
reaya ve berayaya zulüm ve teaddi olunmaktan ziyade hazer eyliyesiz ve bu 
hükm-ü hümâyûnumu sicil-i mahfuza kaydedüp hâlâ ve minbâdin bu hükm-ü
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hümâyûn adalet meşhun ile âmil olasız şöyle hilesiz alâmet-i şerifeye itimat 
kılasız.

evahir-i zilkade 1007 (24 haziran 1599)

Vesika: 12 

(Ankara Ş. Sc. Nr. 6, s. 257)

Mefahir ül-emasil vel-akran Maraş beylerbeyliğinde Vâki olan elviyenin 
alaybeyleri zîde kadrihüm tevkı-i refi-i hümâyûn vasıl olıcak malûm ola ki 
eyalet-i mazburenin zuamâ ve erbab-ı tımarı ile arzlar ve mahzarlar gönderüp 
umumcn zuamâ vc erbab-ı tımar ile sefer-i hümayûnuma müheyya olmuş 
iken eşkiyadan üçyüz atlı ve piyade ile Maymun Davut oğulları ve dörtyüze 
karib atlu ve sekban ile Köse Sefer ve ikiyüz atlu ile Osman Paşa mütesellimi 
ve hâlâ fitne ve fesat üzere olan Hüseyin Paşa vilâyetimize gelüp katl-i nüfus 
ve garet-i emval eyleyüp evlerimiz ihrak ve ehl-ü iyalimiz çeküp envai zulüm 
ve teaddi etmeleriyle vilâyetimiz harap ve yebap olup bu kadar eşkiya vilâye
timize müstevli olmuş iken ehl-ü iyalimiz levendat elinde bırakup sefere gitmeğe 
veçhen minel-vücuh iktidarımız yoktur ve gidemezüz Tiniar ve dirliğimizden 
dahi ferâgat ettik deyu ilâm eyleyüp ilel-ân sefor-i hümayunuma gitmediğünüz 
ecjiden eşedd-i siyasete müstahak olmuşsuzdur imdi sefcr-i nusret rehberime 
gitmeniz cümleden ehem idi çünkü vilâyetinizde eşkiya vardır hâlâ sefer-i hü- 
yunumda olanlardan maadâ vilâyetinizde mevcut zûamâ ve erbab-ı timar ve 
çeribaşı ve çeri sürücüleriniz ile sizki alaybeylerisiz kalkup muaccelen düstur-u 
mükerrem müşir-i müfahham nizam ül-âlem eşkiya def’ine serdar olan vezirim 
Mehmet Paşa edâm - Allahü teâlâ icIâlihû’ye mülâki olup vech-ü münasip 
gördüğü üzere hizmette bulunmanız emrin olmuştur Buyurdumki hükm-ü 
şerifimle kıdvet’ül-emasil vel-ekran Teberik Çavuş zide kadrihû vüsûl buldukta 
emr-i çelil ül-kadrim üzere seferde olanlarınızdan maadâ hâlâ bunda mevcut 
olan zuamâ ve erbab-ı tımar ve çeribaşı ve çeri sürücüleriniz ile muaccelen 
kalkup müşarünileyh vezirim edâm - Allahü teâlâ icIâlihu’ya mülâki olup 
vech-ü münasip gördüğü üzere eşkiya def'inde hizmette bulunasız şöyle 
bilesiz alâmet-i şerifeme itimat kılasız

Evasıt-ı Safer 1008

Vesika: 13 

(Müh. 74, s. 151)

Ankara beğine ve Ankara ve Yabanabat kadısına hüküm ki:
Sâbıka Rumeli beylerbeyisi olup hâlâ Anadolu muhafazasında olan 

emîr-ül-ümerâ’il-kiram Hasaiı Paşa dâmet mealiyehû südde-i saadetime mektup 
göndcriip Cafer nam İdmesnenin karındaşı olup Dergâh-ı muallâm çavuşların
dan olan Mustafa Çavuş bazı kimesneye zulüm etti deyu... kadısı mevlana cani-
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binden şer’e davet olundukda mezbur çavuş dahi it.aat-i şer’ediip vardukda 
naib olan Abdulkadir reaya taifesini mürâsele ile Emr-i Şerif mucibince demi 
hederdir deyu cem edüp kadı-i mezbur dahi demi hederdir deyu murâsel 
verüp mezkûr naib akd-i meclis etmeden reaya taifesine uran deyu ilka eyledik- 
de reaya dahi alelumum hücum edüp alet-i harp ve taşla ve ağaçla urup helak 
edüp iki ellerini kesüp hakaret eylediklerinden mâdâ ehl-i iyaliri soyup emval 
ve erzakını garet edüp kadı-i merkum ifsadiyle katlolunmuştur deyu bildirme
ğin buyurdum ki... vardukda bir defa şer’le faslolmuş olmayup onbeş yıl 
mürur etmiş değil ise de husus-u husemâ muvacehesinde onat veçhile dikkat ve 
ihtimamla teftiş ve tafahhus edüp dahi şer’le müteveccih olan hakkını maktul-ü 
mezkûrun vârislerine alıverdikten sonra vukuu ve sıhhati üzere yazup bildiresin

Vesika: 14 

(Divan kayıt def. 143, yap. 63)

Hamid beyine ve Hamid sancağında vâki olan kadılara lıüküm ki:

Dârendegân zikrolunan kadılar ahalisi adam gönderüp Küçük Mehmet
ve (........?) ve Ali ve Musa ve Mustafa ve diğer Mehmet nam kimseler reaya
iken çift bozum bölükbaşı namına olup gelen sancakbeylerinin ve ehl-i örfün 
yanlarına varup reaya üzerine devre çıkup fukaraya hilâi ı̂ vâki nice isnadlar 
etmekle hilâf-ı şer’ emval ve erzakını alup ve ehl-i örfe aldırup ve kiminin 
ehl-ü iyaline tecavüz edüp zulum ve teaddilerine nihayet yoktur men’olunma- 
ları babında emr-i şerif verilmek içun rica etmeğin şer’ile teftiş olunup hukuk-u 
nâs ashabına alıverilmek içun emr-i şerif yazılmıştır.

Vesika: 15 

(Divan kayıt def. 146, yap. 39)

Anadolu canibinde muhafazada olan vezir Recep Paşaya hüküm ki:

Antalya kadısı Süleyman mektup gönderüp Dergâh-ı muallâm çavuşların
dan olup ol canipte eşkiya def’ine memur olan Darende Semendir Çavuş 
eşkıyadan olan Arslan Bey nam kimesneyi şer’ -i şerife davet eylediğinde 
itâat etmeyüp mezbur Semendir Çavuşun Hüseyin nam karındaşını katledüp 
mezbur Arslan Bey keriye bekariye gezüp her köyden sekiz dokuz yüz kuruş 
alup yamnda dört yüz neferden ziyade muklacı taifesi olup reayanın esbab ve 
erzakını garet edüp ve emred oğlanlarını çeküp evlerini ateşe verüp nicelerini 
katledüp daima anun gibi fesad ve şenaatten hâlî olmadığını bildürüp hakkın
dan gelinmek inayet rica etmeğin buyurdum ki göresin hükm-ü şerifte varup 
mezburu ele getirüp bi-haseü’iş-şer’ davay-ı hak edüp şer’le lâzım geleni 
rica eyliyesin.
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Vesika: 16 

(Divan kayıt def. 146, yap. 21)

Larende kadısı Seyid Ahmede hüküm ki:
Kazay-ı mezburun ûlemâ ve sûlehâ ve kuzzât ve müderrisini mahzar 

gönderüp senin işun diyanet ve istikamet üzere olup ehl-i vilâyet rızâ ve 
şükrân üzere olduklarından gayrı Tarsus ve İçel sancaklarında altı yedi yüz 
miktarı tüfenkdaz suhte eşkiyası cemolup al-elgafle kasaba-i Ermenaki basup 
nice adam katledüp ve evlerini ihrak edüp esbablarım nehb-ü garet eyledikleri 
ecilden bu sene muhafaza hizmetine memur olan İshak Bey oğlu Mehmet 
Larendeden emr-i şerif mucibince yarar yiğitler cem ve tedarik edüp gönderdik
te merkum (■...?) dahi senin muavenetin ile zikrolunan eşkiyanın üzerlerine 
varup kırk elli neferlerinin başlarını kesüp envâ’ı muavenetin zuhura gelmekte 
tekmil-i müddet edince kazay-ı mezburda icray-ı ahkâm-ı şer’iye eylemek 
babında inayet rica eyledikleri ecilden buyurdum ki kazay-ı mezbure kadı- 
askerim tarafından tevcih olunup verilen mektup mucibince tekmil edince 
icray-ı ahkâm-ı şer’iye edesin.

5 Rebiülevvel 1009

Vesika: 17 

(Divan kayıt def. 141, yap. 13)

Çorum kadısına hüküm ki:
Sâbıkaa Tokat kadısı sudde-i seadetime mektup gönderüp darendegân-ı 

ferman-ı hümâyûn kasaba-i Tosya ehalisi meclis-i şer’e gelüp Tosya kadısı 
Haşan kendü halinde olmayup zâlim ve mürteşi olup hilâf-ı şer’ fukaranın 
kısmet ve hüccet ve sicil deyu akçelerini alduğundan gayrı bundan akdem 
mirliva olan Haşan ile yekdil ve yekcihet olup beşyüzden ziyade reayanm 
katline bâis olup ve fukaradan üçyüz akçe aldırmağa bâis olup ve nicesini 
kendüsü alup ve Pınarbaşı nam mahalde bir maktul bulunmağla kasaba-i 
mezbure içinde mahalle halkından keşif namına elli bin akçe alup ve Kazyakası 
nam kariyede Şeydi Ali nam kimesnenin evi üzerine yıkilup hatunu fevt 
olmağla otuz kuruşunu kendüsü ve yirmi kuruşu ehl-i örfe aldırup ve Küçük 
nam kimesne fevt olup veresesi cümle kibar olup kısmet talep eylemezler iken 
cebren bin kırk akçelerini alup ve Hacı İbrahim nam kimesneden hüccet 
imzasiçün altıyüz akçe alup ve Abdurrahman nam emred oğlanı bâkire kız 
tasarruf etmişsin deyu sabit olmadan yirmi sekiz kuruş alup ve Hacı Fethullah 
nam kimesnenin bir hüccet alıkoyup imza eyledim deyu altı yüz akçesini alup 
Karaterek nam kariyeden müteveffâ Hacı Musamn veresesinden mukaddema 
kısmet namına altmış kuruş kısmet almışken hâliyâ cebren üçbin akçesini dahi 
alup ve Hacı Mahmut nam kimesneden karındaşın sâbıkaa vasız imiş deyu 
onbeş kuruşunu alup ve pazarbaşı İbrahimden eksik satmışsın deyu üçbin
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akçesini alup ve Hızır Kadı nam kimesne fevt olalı on yıl olup askerî iken 
resm-i kısmet namına üçyüz akçe alup ve Kavak nam kariyeden bir hatun iki 
sağire kızı ile çeşmeden su alır iken yere yıkılıp fevt olmağla keşif namına onbin 
akçe kendü ve otuz bin akçe ehl-i örf’e aldırup ve hane başına reayadan beşer 
kuruş alup cem edüp ve rüşvet almadan dâvâya mübaşeret etmeyüp bundan 
akdem âyân-ı vilâyet mahzarlar gönderdiklerinde teftiş edüp esbab-ı hukuka 
haklarını alıverdikten sonra sicil edüp arzeyleyesin deyu emir verilmiş iken 
amel etmeyüp lıakk-ı fukara alınmaduğın arzeyledikte mukaddema verilen 
emir mucibince amel edüp fukaranın hakkını ahveresin dahi vukuu üzerine 
arzeyleyesin deyu Ahmed Çavuş mübaşereti ile hükm-ü şerif yazılmıştır.

15 zilkade 1008

Vesika: 18 

(İbnülemin, karton 3, Nr. 625)

Rodoscuk kadısı arzedüp mahruse-i Gelibolu kadısı Musliheddin Malkara 
konağında zahireye müzayaka olmağın Roduscuktan binikiyüz kile şair ve 
altmış rees koyun ve yüz kile rakik ve üç kantar asel ve üç kantar sadeyağ ve 
altmış kile pirinç ihraç olunup Malkara konağına getirile deyu Bosna beyler- 
beyisi Haşan Paşanın adanılariyle gelüp zikrolnnan zahire tedarik ve ihraç 
olunmak üzere iken Rodoscuk ehalisinden bazı kimesneler bîvechin havfedüp 
kalkup İstanbula gitmek murad edüp anlar gitmekle vilâyete ihtilâl verüp 
şayed eşkiya kalkup vilâyeti hâli bulup zarar mürettep olmak (ihtimaü)olmağın 
kayıkların kürekleri alınup ve muhkem tenbih ve tekid olundu ol makule 
bîvechin evlerini bırağup vilâyete ihtilâl ve zarar kastedenlerin haklarından 
gelinmek ve zahirenin ihracına kimesne inad ve muhalefet etmemek babında 
emr-i şerif ricasına vâki halp aye-i serir-i âlâya arzolundu bâkıy ferman 
deradündir

Evasıt-ı Muharrem 1012 
ez’af ül-ibad Haşan

Vesika: 19 

(Ankara, Ş. Sc. Nr. 10, s. 59)

Burdur ki bundan akdem sadrâzam merhum Ali Paşa haslarından Ulu 
Haymana ve Gici (Küçük) Haymana nam haslarının mahsulünü mîrî içun 
kabza memur olan Dergâh-ı Âlî çavuşlarından kıdvet ül-emasil vel-akran 
Mehmed Çavuş zide kadrihû manfel-i merhum-u müşarünileyh tarafından Ulu 
Haymanaya voyvoda tayin ettikleri fahr ül-akran İbrahim Ağadan zaman-ı 
mübaşeretinde makbuzatına cevap talep eyledikte mumaileyh İbrahim Ağa 
hass-ı mezbure voyvoda olup geldikte Karakaş Fetreti olup ve iki defa Çörek
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oğlu zorbası gelüp ve bunlardan maada birkaç defa sipah zorbası gelüp reayası 
perakende ve perişan olmak ile vakti ve zamanında rüsûm cemine mübaşerete 
mecal olmamak ile lıenüz eyledügimde otuz altı kariye eşkiyadan firar edüp 
yerlerinde bulunmamak ile bir akçe tahsil olunmayup maadasından âdet—i 
ağnam ve bennak mücerredinden ber mucib-i defter-i kâtip yetmiş bin yüz 
yirmi yedi akçe makbuzum olup elli dört bin akçesini mukaddema müşarüniley- 
nin kethüdası Osman kethüdaya isâl eyledim yedimde mühürlü temessüğı var 
deyu mumaileyh Osman Ağadan mümzi ve mahtum temessük ibraz etmeğin 
bakî zimmetimde on altı bin yüz yirmi yedi akçe makbuzum vardır deyu cevap 
verücek meblâğ-ı merkum on altı bin yüz yirmi yedi akçeyi mahkeme-i 
şerifede ad (ve) vezneyleyüp mîrî içun mumaileyh Mehmet Çavuş alup kabul ve 
kabzeyledim deyu ikrar ve itiraf ettikte mukırr-ı mezburıın veçh-i meşruh 
üzere sadır olan ikrarın merkum İbrahim Aga tastik ettikte kayıd şud

3 Cemaziyülevvel 1013

Vesika: 20 

(Müh. 75, s. 232)

Lazkıye ve Çarşamba ve Gököyük kadılarına hüküm ki;
Seııki Lazkıye kadısı Mevlânâ Muhiddinsin sudde-i saadetime mektup 

gönderüp kaza-yı Lazkıyenin ulemâ V'e sulehâsı ve eimme ve hutebası vesair 
fukara ve zuafâsı meclis-i şer’e gelüp liva-yı Hamidde Paviçe kazasına tâbi 
Noli nam kariyeden Mennali (Kınalı olacak) oğlu Mustafa nam şaki dörtbinden 
mütecaviz celâlî neferiyle vilâyetimizi basup bîvechin nice kimesneyi katleyle- 
diğinden maadâ cümle emval ve erzakımızı nchb-ü garet ve emred oğlanlarımızı 
çeküp bunun emsali zulüm ve teaddisine nihayet olmayup ve mezburlardan 
gayrı dahi nice zorbalar peyda olup halimiz diğergûn olmuştur içimizden 
birimiz baş ve huğ olup kariye bekariye on neferde bir baş ve yiğitbaşı nas 
bolunup zikrolunan eşkiyayı def ve men etmek içun emr-i şerifim ricasına 
arzeylemişsiz İmdi buyurdumki... vusûl buldukta onun gibi eşkıya gelüp 
hilâf-ı şer’ teaddi ve tecavüz ederler ise hüsn-ü tedbir ve tedarikle ve ittifak 
ve ittihad (ile) men ve def eyliyesiz amma eşkiya yok iken mucerred bu behane 
ile cemiyet eylemekten ve bu bahane ile hilâf—ı şer’—i şerif fukaraya (zulüm) 
etmekten ziyade hazer edüp cadde-i haktan inhiraf cylemiyesiz

1011

Vesika: 21 

(Müh. 75, s. 124)

Karaman beylerbeyisine hüküm ki:
Eskiel kazasına tâbi Muradiye nam kariye ebahsi tarafından Dergâh-ı 

Muallama şöyle arzolundu ki Hayali oğlu demekle mârûf nam kimesne ehl-i
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fesad ve eşkiyadan olup yanına beş altı yüz levendat cem edüp Kâfir Murad ve 
Kasını Bölükbaşı ve Kel Osman nam eşkiya bölükbaşıları ile kariye-i mezbureyi 
basup ehaüsinden otuz nefer kimesne katledüp yirmi nefer kimesneyi âlet-i 
harp ile mecruh, edüp ve nicelerin haps ve şiddet-i şita da işkenceler edüp ve 
yetmiş nefer hatunların soğuktan elleri ve ayakları düşüp bunlardan ziyade 
kuruş talep edüp kırk rees develerin ve yirmi beş rees atların ve yirmibeş 
emred oğulların çeküp alup ve beş nefer adamların evleriyle ihrak edüp ve 
elli bin nakid akçelerin ve buldukları emval ve erzakların nehb-ü garet edüp 
ziyade zulüm olduğundan gayrı hala zikrolunan şakiler oğullarımn bazısını 
yüzer kuruşa ve dahi ziyadeye girü kendülere verüp ve bazdan dahi eşkiyamn 
yanlarında olup hâlâ sekban fesad üzere olup hâlâ mezbur şakiler ol canip
lerde olup zikrolunan şakilerin elinden oğulları almup garet olunan emval vfe 
erzakları alıverilüp eşkiyamn haklarından gelinmezse bilkülliye reaya terk-i 
diyar ve cüay-ı vatan ederler deyu ilâm olunmağın zikrolunan eşkiya ele 
getirilüp hukuk-u fukara alıverildikten sonra haklarından gelinmek emrin 
olmuştur buyurdum ki.... vusûl buldukta bu babta onat veçhile mukayyet 
olup zikrolunan eşkiyayı bieyyi veeh-kân hüsn-ü tedbir ve tedarikle ele 
getirüp dahi dâvây-ı hak ve tayin-i madde edenler basımları muvacehesinde 
hak üzere görüp fukaradan garet ettikleri emval ve erzakı bâd es-sübût hükme- 
düp bikusur eshabına alıverdikten sonra muhtaç-ı arz olanlardan ise muhkem 
hapsedüp arzcyleyesin değillerse aslâ mecal vermeyüp bir vcchile şer’lc hakların 
dan gelesin ki sayir ehl-i fesada mucib-i ibret ve sebef-i nasihat ola

Bir sureti: vech-i meşruh üzere Çorum ve Bozok ve 
zikrolunan sancaklarda vâki olan kadılara

Vesika: 22 

(İbnülemin, karton 3, Nr, 615/5)

(Larende kasabasından müftü, müderrisler, sabuk kadılar, şeyhler vesair 
kimselerin imzalarım ve mühürlerini taşıyan bir arz)

Içelde vâki Ivgadi ve Karataş kazalarından Dergâh-ı Âlî çavuşları Mehmet 
ve Derviş ve Zaim Cafer ile kale-i Ivgadi merdânları bu canibe arz ve mahzar
ları ile gelüp ilâm-ı hal edüp suhte namına zuhur eden eşkiya cümle bir yere 
gelüp İvgadi kazasında sakin olan zuamâ ve erbab-ı timardan ve fukaradan 
bir âhad kalmayup evlerini harap ve ekserisini katledüp bakıyet üs-süyûfu 
İvgadi kalesine düşüp dört beş ay miktarı etrafa feryade varulup meded 
yetişmeyüp âher ül-emr mezburlar bir tarikle firar edüp Larendeye 
gelüp arz ve mahzarların ibraz edüp mefhûmunda Akliman ve Silifke kalesini 
alup İvgadi kalesin dahi alup adamların katledüp kaleyi kendulerine dinmek 
niyetleridir deyu tahrir olunmağın ellerinde olan temeîsükleri hüsn-ü halleri 
olup dört beş ay miktarı kalede muhasara olundukları ve Akliman ve Silifke
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suhte elinde olup tvgadi kalesi elan muhasarada olduğu sikaat ihbarı ile 
malûmumuz olmağın şolki vâki haldir vukuu üzere Der devlet nisabına arzo- 
lundu bâkı ferman ol rey—i ehanârâya menut ve müfavvazdır

Ahir-i zilhicce 1011

Vesika: 23 

(Ali Emir, Dahiliye, Nr. 223)

Dergâh—1 felekmedar ve bârgâh—ı gerdunvekar şeyiyed’allâhii bünyâne 
ömrihî ile yevm’il-karar türabına arz-ı bende-i bîmıkdar ve zerre-i hâksar 
budur ki işbu mâh-ı şevvâlin evâhirinde Bursa tarafından beş altı yüz miktarı 
atlu zuhûr edüp Kirmastiye gehnce menazil-u merahilde nice teaddileri şâyi 
olmagla kazây—i Fart ehalisi bir yere cemolup ehl—ü iyallerin ve amval 
ve erzakların hıfzi ü hiraset etmeğe sây üzere iken zikrolunan taifeden otuz 
miktarı atlu kazây-ı Fart içinden geçüp Balıkesiri nam kasabaya varup nedir 
biz sipahileriz reaya içun cemolmuşlar deyu içlerinden Haşan ve Murad nam 
kimseler kazây—ı mezbure tâbi Burgos ve Ortakçı nam kariyeler reayasına 
iftira ve bühtan edüp bazı esbabimiz ve üç beygirimiz aldılar deyu teaddi 
etmek isteyüp hasb-i hal (?) âyânı memleketten istintak olundukta sâbıkaa 
Bayramiç kadısı olan Mevlânâ Haşan ve Molu ( ?) kazasından munfasıl Mevlânâ 
Teceddin ve Dergâh-ı Alî çavuşlarından ve sair kazay-i ınezburede olan 
âyân bu dâilerine gelüp ihbar edüp reayanın İçtimaî kendulerin sıyanet 
içündür ve taife-i mezburenin dâvâları hilâf-ı vâkidir dediklerinde taife-i 
mezbure bunlara hücum edüp reayanın içtimama sebeb sizsiz şimden sonra 
dâvâmız sizinledir deyu hilâf-ı şer’i şerif nice kelimat etmekle minba’din bu 
hususta Mevlânâ Haşan dâîlerine ve gayrilere hilâf-ı şerif zulüm ve teaddi 
olunmamak içün emr—i şerif ricasına vâki bilhaseb üt—talep ves—süal paye—i 
şerir—i sidre misale arz olundu baki ferman deradlindir

Evasıt-ı zilkade 1011 
Hüseyin İbni Ahmed 

el-Kadı bi Kaza-yı 
Fart ma’ Şamlı

Vesika: 24 

(Müh. 75, s. 153)

Hâlâ Malatya sancağı beyi olan Yeli Beye hüküm ki:

Hâlâ Malatya sancağı kadısı olan Mevlânâ Seyid Ali zide fazlihû ile 
Zülkadriyenin âyân ve eşrafı südde-i seadetime mektup ve mahzar gönderüp 
yedi sekiz yıldanberü vilâyet-i mezbûreye sekban ve sair eşkiya müstevli 
olup nevahi ve kurranın reaya ve fukarası havflerinden etraf ve cevanıbe
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perakende ve perişan olup bağ ve bağçeleri harabe ve yurt ve çiftlikleri hâli 
muattal kalup eyalet-i mezbure Sefer Paşaya verildikte gelüp Pazarcık ve 
Göynük nahiyelerinde ve Elbistan kazasında bilkülliye hâli ve harabe kalan 
kurra ve mezarie çiftler kodurup ziraat ettirüp ve sair nevahiye dahi mensubatı 
çiftler koyup tamirine mübaşeret edüp firar ve perişan olan reayayı taraf 
taraf âdemler gönderüp istimalet etmekle ekseri kadimi yerlü yerlerine gelüp 
vilâyet asûde olup günbegün şenlenmek üzere iken eyalet—i mezbure Haşan 
Paşaya verilüp gelür iken Kerker kazasına vasıl oldukta nefs-i Maraştan olup 
hâlâ Kerker kadısı olan Mevlânâ Sinan zîde fazlıhu’yu tutup hilâf-ı şer’—i şe
rif ve bîlâ sebep habsedüp sekiz yüz elli kuruşun alup ve bilcümle Maraşa dahil 
olunca beş altı kuruş cemedüp fesad ve şenaat üzere olan eşkiyanın zulüm ve 
teaddileri hadden efzun olup vilâyet-i mezburenin hıfz-ü hıreseti mühimmat-ı 
din-ü devlet’ten olup ve senin yerlü ve yarar adamlara malik olmağla muhafa
zaya tayin olunursa fukaraya ve mal-ı miriye sây-i olur deyu muhafazaya 
tayin olunmak ricasına arzeyledilderi ecilden buyurdum ki... vüsûl buldukta 
bu behane ile sefer-i hümayunumdan kalmayup memur olduğum sefere vakti 
ve zamani ile varup erişmek üzere vilâyet-i mezburenin hıfz ve hirasetinde olup 
fesad ve şenaat üzere olan eşkiya ve sair ehl-i fesad zalemeyi hüsn-ü tedbir ve 
tedarikle ele getirüp dahi toprak kadısı marifetiyle muktezay-ı şer’- i  kavimle 
haklarından gelesin amma bu bahane ile seferden kalmayup vakti ve zamanı 
ile kalkup memur olduğun mahalle varup din-ü devlel uğrunda hizmcUt' 
bulunasın şöyle ki sefere geç varasın özrün makbul olmayup mes’ul ve muateb 
olursun ana göre mukayyed olup sen dahi vakti ve zaman ile varup hizmette 
bulunasın.

Vesika: 25 

(İbnülemin karton 3, Nr. 427)

Dergâh-ı feleknişan ve bargâh-ı gerdun-ünvan lâzâle âliyen ilâ yevm 
ül-mizan türabına arz-ı dâi-i nâtuvân oldurki:

Mudurnu kurbünde Kızık nam kariyede mutavattın Dergâh-ı Alî çavuş
larından Ziilfikar demekle maruf dilâverlik ile mevsut bir kimesne var idi Vezir 
Hafız Paşa kullarının izni ile vilâyet halkından kırk elli miktarı atlu piyade 
sekban cem edüp Celâli Karahisarda kışlar iken zahireye çıkan bölüklerini 
defatla basup kati ve diri ahz edüp vezir—i müşarünileyhe dek götürüp din-ü 
devlete külli hizmet edüp badehû bir def’a dahi bir bölüğünü basup Kadı oğlu 
nam bir başlarını diri tutup ve bir emred oğlanı dahi diri tutup sairlerinin 
başını kesüp sılası olan kariye—i mezbureye götürüp bu dâîlerinden ve sair 
civar kadılaıından yararbğına şahadetnameler alup der devlete riayet ricasına 
diri alduğu iki kimesneleri dil getirmek sadedinde iken bundan akdem Bolu 
sancağı beyi olan Mehmet bendeleri sekbanlarını ve havasına tâbi sipahileri

VE SİK A LA R  2 7 5



malına ve davarlarına ve zikrolunan emred oğlanı tamaan gönderüp Celâlî 
sulh olduktan sonra sen katl-i nefs eyledin deyu bahane edüp nısf-ı nehar ve 
(nısf ün—nehar) alâ melâ en—nâs evini basdırup kırk elli at ve deve ve katır ve 
davarını ve emval ve esbabını alup Boluya götürüp gaip eyledi ehl-u evlâdı 
ardınca varup talep eylediklerin de kaçırdık yine Celâliye gitmiş deyu cevap 
verdi lâkin halk arasında şayi ve mütevatir oldu ki hapseylediği Celâlî bölükbaşı 
Kadı oğlunu ıtlak edüp eline kdıcını verüp nice istersen öyle katleyle deyu 
icazet verüp ol dahi envâ ccfa ile katledüp başını ve bir kolunu Celâlî Karakaşa 
armağan iletürüm deyu atına binüp gitmiş meyitinin bakiyesi suda bulunmuş 
davarları ve oğlanı hâlâ Boludadır ve mir-i mezbur Celâl Karakaşla müttefik
tir deyu şâyi olup hükkâm bu hususu arza ikdam edemediler tevabii bu 
dâilerine gelüp âsitane-i saadete inha olunmak babında ilhak eylediklerine 
binaen bu husus teftiş olunup ser’le görülmek içün emr-i şerif sadaka buyrul
mak ricasına vâki hal südde-i sidre misâle arzolundu

Evail-i zilhicce 1011 
Mudurnu kadısı 

Osman

Vesika: 26 

(Müh. 75, s. 230)

Anadolu vilâyetinde zuhur eden eşkiya def’ine memur olan vezir Nasuh 
Paşaya hüküm ki:

Ereğli kadısı Seyid Mehmet zide fazluhû südde-i saadetime mektup 
gönderüp Ereğli civarında vâki Bor nam kasabadan Nefes oğlu Mehmet ve 
karındaşı Haşan ve Abdullah ve Ereğliye bağlı Ürgüd nam kariyeden Ali bin 
Hacı Abdülkadir nam kimesnelerin tevabiindan üç nefer kimesneler Bor ve 
Ereğli ve Şecaaddin kazası smurları mabeyninde maktul bulunmağla Ereğli 
tavabiinden Kızılca nam nahiye haıundan zühre-i sipahiyandan Ahmed ve 
Beytullah nam kimesneler (i) muzanna ittihaz ettikleriden mezburlar kalkup 
Niğdeye varup sabıkaa Niğde beyi olan Ahmedden cebren bin adet guruşuıı 
alup ınîr-i mumaileyhin yerine mirliva olanın mütesellimi Kurt nam kimesne 
dahi Niğdeye vardukda andan dahi külli guruşun ve akçe mal ve rızkın garet 
ve hasâret ve ehl-ü iyaline envâ hakaret edüp Karaman beylerbeyisi olan 
emir ül-ümera il-kiram Ömer dame ikbalihû kendu adamlariyle ve sipah 
zorbaları üç binden mütecaviz adam ile geldikte dahi bölük getürüp nahiye-i 
mezburenin firar edenlerin âher yerlerde bulup doksan üç adet develerini ve 
kırk adet kısraklarını ve iki sürü koyunlarını ve sair mâmeleklerini nehb-ü 
garet ettirdiklerinden nahiye-i mezbure halkından cem-i gafîr gelüp tazallüm 
eylediklerini bildirmeğin Altı-Bölük defterleri yoklanup her birinde mezbur 
Nefes oğlu Mehmedin isim ve resmi defterlerde bulunmadı deyu iftihar ül-ema-
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cid vel-ekâıim silâhdarlanm ağası Mehmed zâde mecdihû mühürlü tezkeresiyle 
ilâm edüp bölük halkmdaıı olmadığı zahir olmağla şaki—i mezbur bieyyi 
tarik-ı kân ele getirülüp icray-ı hak olunmasın emredüp buyurdumki ... 
vusûl buldukda şakî-i mezburı her ne veçhile mümkün ise hüsn-ü tedbir ile 
ele getürüp dahi davay-ı hak edüp tayin-i madde edenleri basımları ile beraber 
edüp bir defa şer’le görülüp fasi olmayup üzerinden on beş yıl mürûr etmeyen 
hususlarını husemâ muvacehesinde toprak kadıları huzurunda hak ve adi üzere 
teftiş ve tefahhus edüp üzerine şer’le sübut bulan hukuki esbabına hüküm 
edüp alıverdikten sonra muhtac-ı arz olanlardan ise muhkem haps ve üzerine 
şer’le sabit olan mevadın suret-i sicillerini yazup arz eyleyesin sonra hakkında 
ne veçhile emrim sadır olursa mucibi ile amel eyleyesin değil ise hakkında şer’le 
lâzım olanı icra edüp yerine koyup ehl-i fesadı asla himayet eylemeyesin

Vesika: 27 

(Müh. 75, s. 207)

İçel beyine ve İvgadi ve Elvanlu ve Karataş ve Sarıkavak kadılarına 
hüküm ki:

İçel saııcağijıda \ âki olan kadılar ile mirliva kaymakamı Mahmud südde-i 
scadetime mektup göndcrüp Hasankeyf sancağı beyi Mehmed bâzı eşkiya 
levendat taifesiyle livay-ı mezburda suhte taifesi vardır muhafazasına memu
rum deyu bir kaç yüz atlu ve sekban ile ve Ermenâklu Şeydi ve yerlüden Ali 
Çavuş ve Bozkırh oğlu Muslu Çavuş ve ammisi Mahmud ve Arslan Gazi oğlu 
Ali ve Mehmet Çavuş ve Sarı Mehmet ve Alp oğlu Derviş ve KaraMürsel ve Kör- 
oğlu ve İvgadi kalesi dizdarı Haşan ve Mehmet ve Kasap İsa ve oğlu ve Demür- 
cü Haşan ve Çaruk Hüseyin ve İsmail ve Durmuş ve Kara Kemal ve Sefer ve 
Yusuf ve diğer Yusuf ve Recep ve Ömer Çavuş oğlu Ah ve bunların emsali 
eşkiya ile il üzerine çıkup fukaranın emval ve erzakların garet ve evlerin ihrak 
edüp iki yüzden ziyade adam katledüp ve müslümanların emred oğlanların 
ve bakire kızların ve avretlerin levendata tasarruf ettirüp ve elli binden ziyade 
koyun ve keçilerin ve beygir ’s-e eyi deve ve iki bin sığırların ve sair davarlarm 
sürüp ve mevcut bulunan arpa ve buğday ve yağ ve bal ve sair zahirelerin 
alup ve üç yüzden ziyads adamı tutup hapsedüp gece ve gündüz işkence edüp 
nakid yedi yüz akçeye kesüp alup ıtlak e)demiş iken bâdehû yine mezkûrları 
tutup hapsedüp her birinin yüzer ve yüzellişer ve ikişer yüz kuruşların alup 
külli teaddi eyledikleri ilâm olunmağın mezburların ahvalleri Dergâh—ı Mual- 
lâm yeniçerilerinden olup Larendede sakin olan Mehmet zîde kadrihû mübaşir 
olmak için ağaları tarafından mühürlü mektup vermekle mezbur ve dergâh-ı 
Muallâm kapucularmdan... nam kapucu mübaşeretleri ile şer’le görülmek emre
düp buyurdum ki... vusûl buldukta ihzar-ı husemâ kılup gaybet ederlerse bul- 
durulması lâzım olan kefillerine buldurup getürüp dahi dâvây-ı hak ve tayin-i
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madde eden husemâları ile bir defâ ser’le görülüp faslolmayup onbeş yd 
geçmiyen hususların hak üzere teftiş edüp göresin mezburlarm veçh-i meşıuh 
üzere fesad ve şenaatleri bihaseb iş-ser’ sâbit ve zahir olursa erbab-ı hukuka 
müteveccih olan habların hükmedüp bîkusur oluverdikten sonra ehl-i fesad 
muhtac-ı arz olanlardan ise hapsedüp üzerlerine sübut bulan mevadın suret-i 
sicilleriyle isim ve resimleriyle vukuu üzere yazup südde-i saadetime arzeyle- 
yesiıı değiller ise şer’Ie haklarmda lâzım geleni icra eyliyesiz hak üzere olup 
ahz-ü celp sebebi ile ehl-i fesada himayet olunmaktan ve hilafı vâki kaziye 
ilâmından hazer edüp cadde-i haktan udûl eylemiyesiz

Vesika: 28

(İbnülemin, şükr-ü, şikâzet karton 1, Nr. 94)

Dergâh-ı felekmedâr ve bargâh-ı gerdun iktidâr lâ zâle âliyen ilâ yevm 
ül-karar türabına arz-ı dâî-i bîmıkdâr budurki:

Şimdiki halde Husrev Paşa tarafından Kırşehri ve Bozok ve Kayseriye 
ve Aksaray ve Niğde sancakları muhafaza içün Kurt Ahmed Paşa kullan ve 
Kırşehri sancağını yedi sekiz yaşında Derviş nam karındaşıma alıverdim deyu 
üç dört yüz atlu Icvcndat ile gclüp yanında olan lc\ cndatın kiminin adı hâşâ 
Tanrıbilmez ve kiminin adı Kabresığmaz ve kiminin adı Dardoğan ve nefsi 
Kayseriden yetmiş ve seksen sipah taifesinden dahi bile gelüp hanlar ve 
kârbansaraylar dururken beğendikleri evleri sahiplerini cebren çıkarup 
girüp ve bazı mâmûr evlerimizi kapusunu yıkup atlarını çeküp ev sahiplerine 
hem kendilerinin ve hem atlarının müft ve meccanen yem ve yemeklerini 
aldıklarından maadâ bazı müslümanların kiminin atlarını ve kiminin develerini 
cebren ve zulmen alup ve bazı müslümanları bilâmârifet üş-’şer’i-şerif sen kan 
etmişsin deyu hasm-x şer’î ve maktul kimesne yok iken götürtüp hapsedüp 
bivechin ikişer ve üçer yüz kuruşlarını alup ve bundan maadâ yetmiş ve seksen 
levandata Tanrıbilmez dediği zalimi baş ve buğ edüp Valide Sultan damet 
ismetiha hazretlerinin hass-ı şerife (?) gönderüp varup at ve develerinin bil- 
külliye aldıklarından maadâ her bir kariyeden yüz ve yüzellişer ve iki yüz 
kuruşlarını alup kırk ve elli gün hass-ı şerifede gezüp müft ve meccanen 
kendileri ve atlarına yem ve yemeklerini alup bir akçe ve bir habbe vermeyüp 
ve dahi kendisi iki ay miktarı nefsi şehirde bu kadar atlu ile oturup müft ve 
meccanen yem ve yemeklerini bize çektirüp ve ay-he-ay şehri bir subaşına 
verüp her ay teftiş verin deyu mahalle başına onar on beşer kuruşumuz alup 
ve dükkânlarımızı yıkup ağaçlarım ve tahtalarım dükkân (?) sandığını bile 
yakup ve ehl-ü iyallerimize taaruz etmekle Dergâh-ı Âlî çavuşlarından 
Ferhad Çavuş nam kulları cem eylediği avârız akçesinden on bin kızıl altunu 
zalim-i mezbur havfinden alup şehre karib Cümle kalesi dizdarına mârifet-i 
kadı ile bir kaç gün emanet vaz’ eylemeğin yine nefsi şehirde Maksud nam
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silâhdar on ve on beş yarar tüfenkdaz adamlariyle ve Dergâh-ı Âlî müte 
ferrikalarından zaim Mestan Ağa kulları dahi çavuş-u mezbur bile yarar 
tüvânâ adamlariyle ve yine nefsi şehir ayanından zalim-i mezbur havfinden 
Hacı Bali nam devletlû ehl-ü iyalleri ve Haşan nam yeniçeri oğlu yarar 
adamları ile kale-i mezburede vaz’ olunan mîrî akçeyi varup hıfz ettiklerinde 
müşarünileyh paşa bir gece gafil kale-i mezbure basup hayli cenk ve cidal edüp 
mumaileyh silâhdar kullan hayli yararlık edüp müşarünileyhin kâtibi ve hem 
nefsi şehrin subaşısı Davud nam şakiyi katletmekle eşkiyanın gayrisi ikdam 
edemeyüp koyup gitmekle eyyâm-ı adâlet husrevânide yüz aklığı olup mîrî 
akçeyi zalimlerin elinden halâs eylemeğin bu mahalde sancaktan çıkup serdar-ı 
âlîvekar hazretleri caniplerinden Muharrem Bey nam kullarına sadaka olun
mağın mütesellimleri gelmekle bırağup Kayseriyeye gitmiştir velâkin mûmâ- 
ileyh Maksut sipahi kulları içün bu vilâyetimize tamam-ı hıfz ve hırâset edüp 
herbirlerimiz âsûdehal olmuşuzdur bu sene ferman olunan seferden alıkonulup 
nefsi şehirde vâkın kalenin harabesini tamir edüp ve kendumüz istediği kadar 
tüfenk ahverüp muhafaza edüp gelen zalemeden bizi biavnillah halâs etmeğe 
kadirdir bu hususumuz içün emr-i şerif verilirse yerli yerimizde huzur ile 
otururuz ve illâ bu minval üzere emr-i şerif verilmez ise cümlemiz firar etmemiz 
mukarrerdir bizim bu ahvalimizi derdevlete arz ediverin deyu tazarru’ eyleme
ğin şolki vâki haldir alâ-vukua derdevlet türabına arz olundu baki ferman 
Dergâh-ı muallânındır.

Kırşehir kadısı Abdüsselâm

Vesika; 29 

(İbnülemin, karton 3, Nr. 611/1)

Dergâh-ı felekmedar ve bargâh-ı gerdunvekar türabına arz-ı dâî-î 
bîmukdar budurki:

Malatyalu Zeynel Bey livay-ı Arapkir Sivas beylerbeyisi Ahmed Paşa 
canibinden bana tevcih olunmuştur deyu Sivastan Bodur Yakup nam yeniçeri 
kethüdası olup bilece beş ve altı yüz atlu ve sekban ile livay-i Arapkire dahil 
oldukta vilâyet halkı karşılayup bu kadar hengâmeyle ne içün gelinür bize 
hayrınız yoktur dediklerinde bize muhalefet edersiniz deyu vilâyet halkından 
iki yüz miktarı adam katledüp bâdehû yine Ahmet Paşa canibinden Kayserili 
Bali Ağa ben müfettişim deyu üçyüz miktarı atlu ve sekban ile Arapkire dahil 
oldulkta Zeynel Bey ve Bali Ağa ve kethüday-i mezbur yekdil olup vilâyet 
halkına nice bin kuruş sâhyâne edüp kabzettiklerinden sonra ehali-i Arap kiri 
cemian böceklerini (?) ve erbab-ı timar ve zuama ve tacir vesair halkını cemian 
tutup hapsedüp heı birini bir muklacı ve sekban eine şedid işkenceler ile işkence 
edüp her niye kadirler ise alup bâdehû yine borçlar ettirüp aldıklarından sonra 
kuzzattan olup fazilet ile mâruf olan işbu hamil-i varaka Salih Efendiyi
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tutup Kızıl Ali nam bir bölükbaşı hepsine verüp seni tüfenkbûte ederiz deyu 
tahvif edüp günde üç defa kolundan asup çapraz ura ura âciz koyup cümle 
mâmelekin bey’ettirüp vefa etmemekle deyn ettirüp üç yüz kuruş kıymet eder 
bir atını ve beş bin adet kuruşu elbette senden alırım deyu bit-temam beşbin 
adet kuruşu tekmil ettirüp Bali Ağa ve kethüday-i mezbur marifetiyle Zeynel 
Bey kabzettiğindeu sonra yedi yüz kuruş dahi deynettirüp Üsküdarh Kâşife 
hizmet aldırup ve dört yüz kuruş dahi deynettirüp karındaş Ömer Beye hizmet 
aldırmıştır ve oğlu Arslan Çavuş dahi kendi ile bilece etmiştir ve vilâyette kırk 
gün miktarı oturup üç yüzden mütecaviz evleri söküp yakmışlardır ve bunun 
emsali zulümlerine nihayet olmamağın haklarından gelinmek içün paye-i 
âlâya arzolundu bâlâ ferman deradhndir

Ez’af ül-ibâd Taret el-mevla 
hilâfeten bi Arapkir

Vesika: 30 

(İbnülemin, karton 3, Nr, 611/2)

Dergâh-ı felekmedar ve bargâh-ı gerdunvekar türabına arz-ı dâî-i 
bîmukdar budur ki:

Malatya sancağında Kerker mütemekkinlerinden Başıbüyük oğlu Hamza 
Bey kethüdası îsmail kethüda ile bir veçhile Arapkir sancağında dahli yoğiken 
yedi yüz miktarı atlı ve sekban ile alel-gafle Arapkiri basup yüz miktarı adam 
katledüp ve bakiyesi ehl-i iyali ile dağlara firar edüp malları evlerinde kalup 
vilâyet halkının evlerinde bulunan kumaş yükleri ve çuka yünlerini ve akçe
lerini ve sair rızklarını cemian alup garet edüp kabzedüp üç ay Arapkirde 
oturup dağlara bölük salup üç yüzden mütecaviz adam tutup her birinden 
ildşer yüz ve üç yüz kuruş alup ve şehrin etrafında olan kurrâdan dahi kırk 
bin mıkdarı at ve katır ve merkep ve öküz ve inek ve koyun ve keçi garet edüp 
alup Kerkere sürüp gitmişlerdir ve dağlara firar eden adamdan dahi üçyüzden 
mütecaviz adam zehayir bulamamak ile acından vefat etmişlerdir ve üç ay 
mıkdarı halk kaçgun olmak ile cumalar (camiler) kapanup cuma kılınmamıştır 
ve üçyüz yük mıkdarı keten ve bez çuka ve tafeta (tafta) ve kumaş ve tefânk 
yükledüp alup Kerkere gitmişlerdir ve şehirde üç yüz mıkdarı evleri ihrak-ı 
bin-nâr etmişlerdir ve kendülere yaramayan esbabı dahi ihrak-ı bin-nâr etmiş
lerdir ve bunların emsali zulümlerinin nihayeti olmamak ile tâdat olunmamıştır 
ve bu mıkdar fesadı mezbur Hamza Bzy İsmail kethüda ile bilece ve amn 
tahriki ile olduğuna ilmimiz lâhik olmağın hakkından gelinmek içun ahvâli 
ketep olunup paye-i serir-i âlâya arzolundu bâki ferman deradlindir

Ez’af ül ibâd Taret el-mevlâ 
bi Arapkir Hilâfeten
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Derkenar: Serdar vezir Nuh Paşa Hazretlerine hak üzere 
göresin deyu hüküm yazılmak

27 Muharrem 1012

Derkenar: Mahmud Çavuş mezbure getüre Divanda 
ahvalleri şer’ile görüle deyu
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Vesika: 31

(İbnülemin, şükr-ü şikâyet, karton 3, Nr. 94)

Devletlü ve saadetlü sultanım hazretlerinin hâkpay-i şeriflerine arzuhal-i 
fakir budur ki:

Nefsi Rize sakinlerinden Ömer nam kimesne bundan akdem timar sipahisi 
iken altı akçe ile sol gureba sipahilerinden olup mukaddemi serdar olan 
Husrev Paşa hazretleri Canik sancağmı verüp levendat ile vilâyet-i mezburu 
garet eyledikten sonra Of vilâyetine varup dört beş bin kuruş sâUyâıie edüp 
aldıktan sonra bu kulunuzun bir karı hemşiremizin evini basup dört yüz 
kurşunu aldıktan sonra bir küçük oğlunu çeküp bir sekbanına verüp elan oğ
lan yanlarında olup izzetlü sultanımın eyyam-ı saadetlerinde bu bendenize 
böyle zulüm olup hemşirezademiz sekbanlar yanında ola izzetlü sultanımın 
eyyam-ı saadetlerinde böyle hakaret olmasına reva buyurulmaya ki bu kulları 
sultanımın abd-i memlûkü olup rikâb-ı şerifinde hizmette iken bu asıl hakareti 
reva görmeyüp her veçhile hakkından gehnmesine müekked hükm-ü şerif 
sadaka ve ihsan buyrula ki bu kullan ne bundan sonra dülbend giyüp kılıç 
kuşanmak ve ne de sağ gezmek dünyada haram olmuştur zira-kim altı akçe 
iken sipahi hâliyâ sancakbeyi namı ile dünyayı talan edüp ve bundan gayri bir 
sipahinin kızını çeküp ve bir ihtiyar korucu yeniçerinin avretim çeküp ve 
vilâyetinkadısını kovup kendi yanından bir kadı nasbedüp bur zamanadek yir
mi otuz sipah ve yeniçeri avretini çeküp levendata verüp ol diyarın halkı umu 
men firar edüp cümle kendi levendatı ile Hisarı ve sair vilâyeti zapt ve kabz 
edüp ol ki vaki haldir izzetlü ve mürüvvetlü sultanım hazretlerinin hâkpay-i 
şeriflerine arzolundu bâki ferman saadetlü mürüvvetlü sultammındır

Bende-i
Mehmet

mîrimiran
Derkenar: Şer’le teftiş eylesin

filvâki böyle ise arzeylesin ki 
hakkından geline deyu hüküm

14 zilhicce 1011



Vesika; 32 
(Müh. 75, s. 324)

Kırşehir beyine ve Kırşehir kadısına hüküm ki;

Cennetmekân merhum ve magfur-leh babam hudaveııdigâr Tâbe serahû’- 
nuıı validesi damet ismetiha’mn Zilede hasları voj^vodası olup Dergâh-ı 
Muallâm çavuşlarından kıdvet ül-emasil vel-akran Hayreddin çavuş zîde 
kadrihû sudde—i saadetime mektup gönderüp müşarünileyhanın Zilede ve 
etrafında sakin olan reayası sabıka voyvoda olanlara âşâr ve rüsumların ve 
âdet ve âğnam ve sair bâd-i havaların viregelmişleriken hâlâ içlerinden 
bazıları ol canipte bazı eşkiyanm yanlarına varup sekban olmaları ile üzerlerine 
lâzım gelen hakların vermeyüp ve akrabalarından olanların dahi vermelerine 
mâni olup müşarünileyhanın mahsulüne küllî gadrolduğundan gayrı nice 
müslümanların dahi ehl-ü iyallerine tecavüz eylediklerin bildirüp müşarüniley- 
lıaya ait olan hukuk ve rusum alıverilmek ricasına arzetmeğin buyurdum ki... 
vardukta suret-i defter-i cedid-i hâkanıiiyi celp edüp göresiz müşarünileyhanın 
defterlü reayasından olup âşâr ve rüsumların ve âdet ve ağnamların vesair 
bâd-i havâların müşarünileyha tarafına veregelmişler iken hâlâ bazıları 
eşkiya yanlarına varup sekban olmaları ile haltların vermeyüp ve nicelerinin 
dahi vermelerine mâni oiup ve âyân—ı vilâyete tecavüz ve teaddileri vâki ise 
bihaseb is-şer’üzerlerine lâzım gelen hukukunu bâd es-sübût müşarüniley- 
hamn voyvodasına hükmedüp bikusur alıverdikten sonra kadimi yerlerine 
getürdüp temekküıı ettiresiz bu makule fesadları edenler muhtaç—ı arz olanlar
dan ise haps ve arzeyleyesiz değiller ise şer’le haklarında lâzım geleni icra 
eyleyüp hilâf-ı şer’ kimesneye iş ettirmiyesiz amma bu bahane ile kendü 
halinde olanlara garaz ve tassubdan ve celp ve ahz sebebi ile ehl-i fesada 
himayet olunmadan bigayet hazer edüp eadde-i haktan udûl ve inhiraf eylemi- 
yesiz.

Vesika; 33 

(Ankara Ş. Sc. Nr. 10, s. 239)

Akzâ kuzzat ül—müslimin evlâ velat ül-muvahhidin maden ül—yakîn 
varis-i ulûm ül-enbiya-i vel-mürsehn hüccet ül-hak alel-halk ul-ecmeîn 
el—muhtes bimezid—i inayet ül—melik ül-muîn Mevlânâ Ankara kadısı zîde 
fezailehû Tevkî-i refî-i hümayun vâsıl olıcak malûm olaki hâlâ Derseadetime 
arz gönderüp ve bazı vilâyet ehalisi dahi arzuhal edüp bizim vilâyetimize bir 
kaç defa celâli müstevli olup şehrimiz ve diyarimiz harap edüp eşkiya garet ve 
hasaretinden sülüsü kalmamıştır ve kalanların dahi kendüler lâzım gelen 
tekâlife tahammülleri kalmamışken vâki olan avarızlarımızı mevcutlarımızdan 
almağa kanaat etmeyüp na-mevcut olanların tekâKfi bize tahmil olunmak ile 
takatimiz kalmamıştır terk-i diyar eylememiz mukarrerdir deyu bildirüp

2 8 2  CELÂLÎ İSYAN LARI



olbabta hükm-ü hümayunum rica eyledikleri ecilden aslı ve hakikati ile 
görülüp her üç mükemmel hane bir avârız hanesi addolmak hin-i cemide defter 
edüp imzalayup ve mühürleyüp bir suretin sicil-i mahfuza kaydedüp mukad- 
demâ irsal olunan emr-i şerifim mucibince tahsil olunan bedel-i kürekçi ak
çesin minval-i meşruh üzere defter edüp Âsitane-i seadetime gönderüp dahil-i 
hazine ettirmek emredüp buyurdumki hükmü şerifim vardukta bu babta sadır 
olan ferman 1 seadetim mucibince amel edüp taht ı kazânda vâki olan şehir 
mahallâtını ve kurrâ ehalisini mahkeme—i şerifeye davet edüp mevcut bulunan
ların her üç mükemmel hanelerin bir avarız hanesi addeyleyüp ferman olunan 
bedel-i kürekçi akçesinin bu veçhile mevcutlarından cem ve tahsil ve defter 
eyleyüp her kariyeden hesab—ı merkum üzere kaç hane olursanız ehali—i 
mahalle ve kariyelerin mevcutlarının ellerine sıhhati üzere imzalı ve mühürlü 
temessük verdikten sonra mevcut ve namevcutların tescil-i defter eyleyüp 
ve firar eyliyen kariyeleri dahi yazup defter eyleyüp imzalayup ve mühürleyüp 
Dergâh-ı Muallâya irsal eylesin ki defterin ile amel olunup avarız akçeleri 
defterin ile ahnup dahil-i hazine oluna amma bu babta bir veçhile ihtimam 
eyliyesiz ki mabeyinde hile ve hud’a olmak lâzım gelmiye zira bu husus sonra 
yerlü yerinde kariye bekariye sual ve teftiş olunup reayaya verdüğin temessük 
ve defterine tatbik olunsa gerektir muvafık ve mutabık ise febihâ ve illâ sonra 
hilafı zuhur ederce muhkem mes’ ul \e luuaLep olman mukarrerdir ana göre 
basiret üzere olup bervech-i adalet ve istikamet eda)'-i hizmet edesiz şöyle 
hilesiz alâmet-i şerifeye itimat kılasız

27 zilhicce 1015

Vesika: 34 

İbnülemin, karton 3, Nr. 624

Oldur ki kasaba-ı Şeyhlu’ya subaşı namına gelüp Celâli Sinan Bölükbaşı 
gibi kariye bekariye kuruş tevzi edüp Arabacı Süleyman nam şakinin alduğı 
kuruş ile garet ve hasaret eyledüği emval-i müslimin ve kati ve mecruh eyle- 
düği müslümanları isim ve resimleriyle derdevlete ilâm olunup ve şerh kılınur: 

Kariye-i İmircik: Hüseyin bin Sinan maktûl-Ahmet bin Dede Bali maktûl
-  Recep bin Köle maktûl .......... vesair.

Kariye-i Çubuk alanı: Abdurrahman bin Piri maktûl — Recep bin Sarı 
maktûl .... (On köyden hepsi 17 ölü ve 21 yaralı-ki bazılarının uzvu kesilmiş
tir -  kaydolunuyor)

Kariye-i Kızılcasöğüt’ten müderris Recep Efendinin ve akrabalarının 
altı gün üzerlerinde sakin olup cümle arpa ve buğday ve döşek ve kilim ve 
kazgan ve sahan ve kitap ve üzüm ve pekmez ve nakle kabil her neleri var ise 
zulınen taşıdıklarından gayr müderris-i mezbûrun sürüsü ile kuzusu ve koyunu 
çiftliğine gönderüp fevkalhad zulüm ve teaddî eylediklerine reyp olunmuya
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Kariye-i Çukurkuyuda sakin Abdulkerim Çelebi ve Hamza Bey nam kim
selerin evlerinde olan emval ve erzaklarını yağma edüp onyedi beşyüz akçelerini 
dahi fuzulen alduğuna reyp olunmuya

Kariye-i Kıskamış Yukanyakasıcak Aşağıyakasıcak Dede

2 8 4  CELÂLİ İSYAN LAR I

70000 18000 21000 11000
vesaire...

(47 köyden bu şekilde yekûn 371400 akçe alınmış olduğu köy isimleri ve 
altlarında akçeleri yazılı)

Zikrolunan kariyelerden âher kariyeler zalim-i mezbur Arabacının havfiıı- 
den kariyelerine gelmekte zulmen ne miktar akçeleri almduğu malûm olmama
ğın tahrir şakî-i mezburun kaza-i mezburda sakin âyân ve reayaya eyledüği 
zulüm ve teaddiyi bu defa kuruş cemine gelen Celâli Sinan Bölükbaşı öşr-ü 
âşiresin eylemeyüp eyyam-ı padişahîde bu makule şakinin hakkından gelinmek 
zuhr-u âhiret ve sebeb-i mağfiret idigüne reyp olunmuya

Elhakir
Mehmet

Emir verile Vezir Nuh Paşa hazretleri 
görüp haklarından gele deyu

18 Muharrem 1012

Vesika: 35 

(Ankara Ş. Se. Nr. 9, s. 292)

Budur ki hass-ı hümayundan Ankara ve Yenişehir aklammdan Kaymaz 
nam mukataa tevabiinden Kırşehri ve Hacıbektaş kadılıklarında olan hasların 
birkaç sene vilâyet fetret olmak ile ümenâ ve nuzzardan kimesne zapt içün 
varılmak müyesser olmamağla Dergâh-ı Alî Çavuşlarından kıd vet ül-cüyûş 
Ferhad ibni Hoca adlu İdmesne 1014 senesinde vâki hasad mahsulünü Kırşehri 
müdü ile on altı müd terike ki on biri buğday ve beş müdü arpa olmak üzere 
berveeh-i maktû kabul etmeğin canib-i miriden deruhte olunup bittatep 
kayıd şud.
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s. 126 ve devamı.
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I. İ N D E K S

ŞAHIS tSİMT.ERİNE GÖRE

Abaza Mehmet Paşa; 250 
Abdi (karaoğlu-eşraf); 50 
Abdi “ Karakılıçoğlu”  (muhafız, sipahi) ;121, 

209, 232
Abdullah (Altı-Bölük Sipahisi); 232 
AbduUah (celâH); 276 
AbduUah bin Hüseyin; 76 
Abdurrahman bin Piri (sancakbeyi, sonra 

celâlî): 139, 143, 231, 270, 283, 
Abdurrahman Vefik (Yazar); 26 
Abdurrazzak (celâlî); 125 
Abdulkadir (Hacı);276 
Abdurrahman (Celâlî): 143 
Abdülkadir (Topçular ve Cebeciler Kâtibi, 

tarihçi); 8, 42, 167, 174, ) 92, 194, 195, 
196, 212, 214, 215, 252, 255, 257, 269 

AJbdülkerim (celâlî): 284 
Abdülkerim Çelebi (eşraf) ;224 
Abdüsselâm Çavuş (celâlî); 248 
AbdüIIatif(kadı); 122 
Ahmed (I); 8, 39, 43, 51, 104, 112 
Ahmed (Niğde Beyi); 233, 276 
Ahmed (çavuş-alaybeyi); 89, 157, 271, 276 
Ahmet (Altı-Bolük Halkı); 233 
Ahmet “ Demircioğlu”  (Sipah zorbası): 238 
Ahmet (Gemi Reisi) 51 
Ahmet Paşa (Sivas Beylerbeyi); 161, 174, 

235, 236, 237, 238, 260, 263, 279, 
Ahmet (Balıkesir Beyi): 173 
Ahmet (eski Teke Beyi): 224 
Ahmet (kethüda) 203, 229 
Ahmet (Teke Sancağı Muhafızı): 261 
Ahmet (Hassın-Mansur mütesellimi): 208 
Ahmet Bey (Karası Beyi): 264 
Ahmet Bey; 259
Ahmet Paşa (sabık Zulkadır Beylerbeyi);

159, 169, 173, 177, 178, 259 
Ahmet Refik (Yazar): 5 ,11, 39, 50 
Aksak Mustafa (Celâlî Şefi);139 
Alaâddiu (Saltan): 172 
Alaâddin (Yalancı Sultan): 162

Ali (kapucubaşı); 165 
Alı “ Kelp llyasoğlu”  (Celâlî): 160 
Ali ‘ -Nalbantoğlu”  (Sipah zorbası): 238 
Ali “ Dedcbalioğlu”  (Celâlî): 125 
Ali “ Pazarcıbaşjoğlu”  (Sipah zorbası): 238 
Ali (bölükbaşı); 269 
Ali (Deli Pir): 155 
Ali (Hacı Abdulkadiroğlu) 232 
Ali (Kırşehir Naibi): 129 
Alı (Aşiret Mensuplarından): 191 
AJi (Arslan Gazioğlu, sonra celâlî olur): 277 
Ali Ağa (Silahtarlar ağası): 219, 220 
Ali Ağa (Mirimiran Kethüdası): 178 
Ali Bey (Tahrir Memuru); 253 
Ali Çavuş (Varna Muhtesibi); 256 
Ali Çavuş (Mübaşir): 209 
Ali Çavuş (Celâlî) ; 234, 237 
Ali Kethüda (Kastamonu Kaymakamı); 155, 

157,230,231,262 
Ali Paşa (Sadrazam): 271 
Âlî Mustafa (Yazar) bk. Mustafa Âlî Bey: 

7, 8, 31,31, 47, 114, 131, 162, 168, 
169, 172, 176, IBS 

Al-i Osman (Osmanh Âilesi); 172 
Altundağ, Şinasi (yazar) 29 
Arabacı Süleyman (Celâlî Şefi); 194, 211,

223, 224, 229, 283 
Arakel (Yazar): 191, 200 
Ardıçoğlu (Kastamonu Suhte Başkam): 88, 89 
Arnavut Ali (Celâlî): 218 
Arnavut Hüseyin (Celâlî Şefi); 194 
Arslan Bey (Celâlî) 204, 269 
Arslan Çavuş; 280
Aydın Yazıcı (Bölükbaşı-Celâlî); 118, 123 
Ayvaz (Sipahi) : 104
A. S. Tveritinova (Yazar); 6, 11, 194, 244

- B -

Baba Zinnun (Şiî İsyancı Şefi); 1
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Babinger (Yazar): 243
Bali Ağa (Kayserili): 236, 279, 280
Bali Nazır (Celâli) : 224
Bayazit (Şehzade): 61, 78, 79 112, 114
Bayazit (II): 16, 61, 65, 78,
Bayram Çavuş; 181
Belin (Yazar): 48, 49
BeytuUah (Altı-Bölük Mensubu): 233
BeytuUah (Sipahi): 276
Bezci Hüseyin bin Ali: 76
Bodur Yakub (Yeniçeri Kethüdası): 236, 279
Bostan Çavuş (Muhasssıl-ı emval): 207
Brosset (Yazar) : 191
Buçukoğlu Ahmet (Amasya Beyi Kethüdası): 

126, 127 
Budak (Celâli Şefi); 209
B. Ch. Nedkoff (Yazar): 29 
Burhan (celâli): 203

-C -

Cabbarkulu “ Kıroğlu”  (Celâlî Şefi): 125, C138, 
139, 148, 149 

Cafer Paşa (Vezir): 137 
Cafer (Cefâlî) : 231 
Canbolat Bey (Ekrat Beyi): 259 
Candır Osman (Celâlî); 234 
Cenfedaîoğlu Bak; Timurtaş 
Cavid Baysun (Yazar): 243 
Celâl “ Şeyh”  (Şii İsyancı Başkanı): 1 
Cem (Sultan): 78, 170 
Cemal Bardakçı (Yazar): 5, 11 
Cerrah Mehmet Paşa (Celâlî Serdarı): 214, 241

-ç-
Çağaloğlu Sinan Paşa (Vezir-Serasker) 3, 29, 

181, 202 
Çakal (Celâlî): 122
Çahk Mehmet (Altı Bölük, sonra Celâlî): 180
Çalık Mustafa (Celâlî Şefi): 219
Çaruk Hüseyin (Celâlî): 277
Çerkeş Bey (Bozok Sancağı Beyi): 142
Çılbaklar ( Subaşı): 237
Çolak Ali (Subaşı): 237
Çörekoğlu (Celâlî); 222, 251, 271

- D -

Dardoğan (Sekban): 234, 278 
Davut (Celâlî Şefi); 235, 270 
Davut (Maliye Tezkerecisi): 208 
Davutoğlu (Celâlî Şefi); 162, 163

Dedebali (Ahmetoğlu-Celâlî) : 283 
Deli Ferhat Paşa (Yeniçeri Ağası): 213 
Deli Haşan (Celâlî Şefi-Karayazıcı’mn kardeşi); 

3, 4, 5, 6, 8, 11, 194, 200, 210, 211, 212.
213, 214, 215, 216, 221, 222. 225. 230, 
231, 234, 239, 241, 243 

Deli Nasulı (Celâlî): 152, 155 
Deli Pil' A li (Timardan Mazûl A ltı-Bölükden); 
181
Demir Haşan (Celâlî): 277
Demircioğlu (Bölükbaşı); 123
Derviş «A lpoğlu» (Celâlî): 277
Derviş (Kırşehir Muhafızı): 278
Derviş Çavuş (Celâlî): 224, 234
Derviş Nazır (Ulamaüğlu-Celâli): 223, 229
Deveci Mustafa (Celâlî); 231
Divane Mehmet Bey (Celâlî): 205, 206
Divane Memi (Levend): 259
Durmuş (Celâlî) ; 277
Dündar (Celâlî Şefi): 194, 211
Dürzi Cafer (Celâlî): 155
Dürzi Hızır (Celâlî): 155

-E

Ebuşiroğlu (Saçlı Ekradı): 200
Edip Bey (Ankara Sancağı Mirlivası); 230
Emrullah (Celâlî Şefi); 206
Eslemez (Bölükbaşı): 142
Evliya Çelebi (Seyyah-Yazar): 201

- F -

Fatih Mehmet (Sultan); 13, 16, 18, 19, 30, 34,
60, 69, 70

Fcrhad ibn Hoca (Dergah-ı Ali Çavuşu): 235, 
278, 284

Ferhat Paşa (Şark Seraskeıi): 133, 136, 137, 
139, 140, 142, 149, 186 

Ferruh (Altı-Bölük Mensubu): 238 
Ferruh (Rum  Beylerbeyi Kethüdası); 168 
Fidanoğlu Muslu (Celâlî); 231 
Fuat Köprülü (Yazar): 123 
F. Braudel (yazar)); 67, 69

- G -

Gazanfer Bey (Kırşehir); 259 
Gazi Giray (Hanzade): 215 
Gök Osman (Suhte); 89 
Gönemli Memi (Kadı): 260 
Güzelce Mahmut Paşa (Celâlî Serdan-Sadaret 

Kaymakamı) : 213, 241
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- H -

Hacı Bali (şehir İleri Gelenlerinden); 279 
Hacı İbrahim (Halep Valisi): 200, 270 
Hacı Davut (Taşviran Kariyesi Sakinlerinden): 

104
Hafız Paşa “ Ahmet”  (Celâli Teftişeisi): 5, 213, 

231
Hacı Fethullah (Şehir İleri Gelenlerinden): 

270, 279 
Hacı Mahmut: 270 
Hacı Musa: 270
Hadım Hüsrev Paşa (Diyarbakır Valisi): 211 
Halil Ethem Bey (Yazar): 16 
Halim Şah: 245 
Han Mehmet (Celâli): 235 
Hamza “ Dedebalioğlu”  (Celâli): 139 
Hamza (Başıbüyükoğlu): 236, 280, 284 
Hamza (Çukurköyü eşrafı): 224 
Handan Ağa (Sol Ülufeciler Ağası): 232 
Haşan (Çorum Kadısı): 237 
Haşan (Koçhisar Kadısı): 206 
Haşan (Tosya Kadısı): 206, 270 
Haşan (Bosna Beylerbeyi): 271 
Haşan (Eski Mısır Kadısı): 181 
Haşan (Sipahi): 179, 232 
Haşan (Bayramiç Kadısı): 274 
Haşan Ağa (Muhafız Bölüğü Başkanı); 128 
Haşan Bey “ Muradoğlu”  (Altı-Bölük sipahi

si): 209
Haşan Çavuş (Celâh*): 149, 151, 274, 276 

Haşan Paşa (Rumeli-Anadolu Muhafız Beyler
beyi): 159, 160, 163, 165, 169, 171 

Haşan Paşa ( Alacaath, Erzurum Beylerbeyi): 
239

Haşan Paşa (Anadolu Muhafızı(Rum Bey-): 
lerbeyi 259, 260, 261, 265, 275 

Haşan Paşa (Celâli Serdarı); 179, 249 
Haşan (Yeniçerioğlu): 279 
Haşan ( İvgadi Kazası Dizdarı): 278 
Haydar (Kaymakam); 139 
Haydar (Zaim): 45
Hayalioğlu Mehmet (Celâlî Şefi): 225, 272
Hayrettin Çavuş: 282
Hızır (Celâlî): 263
Hızır ( Suhte): 89
Hızır ( sefer kaçkını): 180
Hızır (Hamit Kethüdası): 204
Hızır Çavuş (Mukataa Emini); 219, 264
Horoz (Kethüda); 196

Hurrem (Beylerbeyi Ağası); 177, 262 
Hüsam “ ŞeyhoğuUarı”  (Celâlî Şefi): 138, 

204, 205
Hüseyin (Mültezim, sonra celâlî olur): 164,180 
Hüseyin (Karasi Sancak Beyi): 69 
Hüseyin Bey “ Canbolatoğlu”  (Halep Beyler

beyi): 200 
Hüseyin bin Abdullah: 76 
Hüseyin bin Sinan: 283 
Hüseyin Paşa (Celâlî): 204
Hüseyin Paşa (Vezirazam, Celâlî Serdarı): 

226, 245, 268 
Hüseyin İbn Ahmet: 274 
Hüseyin Hüsamettin (Yazar): 4, 5, 6, 11, 132,

163, 191, 194, 244, 245, 247, 249 
Hüsrev (Muhafız, Bölüğü Serdarı): 122, 128 
Hüsrev Paşa (Celâlî Serdarı): 212, 234, 238 

240, 241, 278, 281
H. T. Dağhoglu (Yazar): 14, 17, 40, 45, 52, 70

^İ-
İbııi Batuta (Seyyah-Yazar): 20 
İbni Kemal (Yazar): 74 
İLü’ ül Emin (Yazar); 184, 502 
İnegöllü Hüseyin (Celâlî): 219 
İbrahim (Timar erbabından olup, sonra celâlî 

olan): 180, 216 
İbrahim (Eski Teke Beyi): 224 
İbrahim (Hamit Beyi): 142 
İbrahim (Celâli): 211, 216 
İbrahim Ağa (Haymana Voy-vodası); 251, 271 
İbrahim Paşa “ H acı”  (Askeri Kom utan); 4 

272
İbrahim Paşa (Sadrazam): 166, 181, 256 
İnalcık, Halil (Yazar): 17, 78 
İshak Beyoğlu Mehmet (Muhafız); 205 
İsmail (Celâli): 277 
İsmail (Kethüda): 283 
İsmail (Kırşehir Beyi); 142 
İsmail Bey “ Rarnazanoğlu”  (Adana Beyler

beyi); 226

- K -

Kabresığmaz (Sekban): 234, 278 
Kadıoğlu (Bölükbaşı): 231, 275, 276 
Kadızade (Rumeli Kadiaskeri): 85 
Kâfir Murad (Celâli Şefi); 194, 211, 225, 229,273 
Kalender (Haydaroğlu-Celâlî Şefi): 1, 55 
Kam il Su (Yazar); 15
Kanunî Süleyman (Sultan): 1, 8, 17, 25, 29,
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31, 32, 34, 40, 41, 52, 60, 67, 70, 71, 72, 
73, 78, 79, 83, 85, 86, 100, 109, 111, 112, 
114, 131, 132, 143, 184, 185, 243,

Kara Âmed: 45
Karaçelebizade Abdülaziz (Yazar): 45, 214 
Kara Hacı (Suhte Şefi): 104 
Karakaş Ahmed (Celâlî Şefi): 5, 214, 220, 

221, 222, 223, 225, 231, 232, 233 
234, 241, 242, 251, 271, 276 

Kara Kemal (Celâlî): 277 
Karakız (Celâli): 229 
Kara Memi (Celâli): 229 
Karamürscloğlu (Celâlî) 277 
Kara Sadık (Suhte Başbuğu): 88 
Karayazıcı Abdülhalira (Celâli Şefi): 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 11, 12, 104, 108, 112, 123, 124, 
139, 155, 163,170,189, 190,191,193, 194, 
195, 196, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 
211, 213, 215, 221, 223, 225, 226, 229, 230, 
242, 243, 244, 245, 246, 248, 256 

Kara Ahmet (Celâli): 207 
Kara Hüseyin (Celâlî): 207 
Kara Mıırad (Altı-lîfihiV, Celâlî); 207, 208 
Kara Veli (telâlî şefi): 138 
Kasap Isa (Celâlî): 277 
Kasım Bölükbaşı (Celâlî): 225, 273 
Kasım Bey (Divrik Beyi): 143, 259 
Kasım Paşa (Bağdat Valisi): 242 
Kâşif (Üsküdarlı): 236, 280 
Katip Çelebi (Yazar): 3, 8, 145, 192, 224, 246 
Kaymaz (Mukata Sahibi): 286 
Kazancık Oğulları (Celâlî): 122 
Kel Osman (Celâh): 225, 273 
Kızıl Ali (Bölükbaşı): 236, 280 
Kiziroğlu Mustafa (Celâlî Şefi): 138, 139, 

149, 151, 160, 194, 211, 229 
Koçu Bey (Yazar): 144, 145 
K ör Bahattin (Mültezim, Sonra Celâlî olan):

164, 180 
K ör Habib (Celâlî) : 231
Köroğlu “ Ruşen”  (Celali Bölükbaşısı): 94, 106, 

116, 118, 122, 123 
Kramers (Yazar): 11, 243 
Köse Sefer (Celâlî): 268 
Köse Sefer Paşa (Beylerbeyi): 239 
Kulaksız Yusuf (Bölükbaşı): 123 
Kulakkesen Mehmed(Y'eniçeri, Sonra Celâlı):164 
Kurt (Yeniçeri, Sonra Celâli): 164 
Kurt (Mütesellim): 233

Kurt Ahmet Paşa (Bozok, Kayseri, İNiğde, 
Kırşehir Muhafızı): 234, 235, 278 

Kuyucu Murad Paşa: 257 
Küçük (Suhte Şefi): 217, 270 

Küçük Haşan (Celâli) 223 
Küçük Mehmet (Celâlî): 269 
Kürt Şeref Ağa (Celâh Şefi): 168, 169, 178

- L -

Lütfullah (Suhte Şefi): 205

-M^

Maden (Gemi Reisi): 51 
Mahmud (Canikli Bölükbaşı): 169, 259 
Mahmud (Ocakoğlu): 105 
Mahmud (Celâlî); 234, 277 
Mahmud (İçel Kaymakamı): 277 
Mahmud “ Ali Ağazade”  (Mütesellim): 207 
Mahmud Çavuş (Haslar N azın): 210, 216, 281 
Mahmud Paşa ( Sivas Beylerbeyi): 4, 173, 

202, 205 
Mahmud (İzmir Kadısı): 216 
Maksut (Ualep ikylerbeyi): 129 
Maksut (Silahtar, Sipahi); 235, 279 
Maymun Davatoğulları (Celâlî): 268 
Mehmet (Sefer kaçkını): 180 
Mehmet (Sancak Beyi Kethüdası): 121 
Mehmet (Suhte): 206 
Mehmet (Nefesoğlu); 233 
Mehmet “ Urgancıoğlu”  (Yiğitbaşı): 223 
Mehmet “ Ishakbeyoğlu”  (Muhafız): 205 270 
Mehmet (Dergâh-ı Alî Çavuşu): 273, 277 
Mehmet “ H acı”  (Çakaloğlu - ribahur): 37 
Mehmet (Bölükbaşı): 269 
Mehmet (Hasankeyf Sancağı Beyi): 234, 277 
Mehmet (Bolu Beyi): 231, 232, 275 
Mehınet (Teke Sancağı Kaymakamı): 224, 261 
Mehmet (Adana Beyi): 158 
Mehmet “ Kulaksızoğlu”  (Alay Beyi): 107 
Mehmet (Karaman Beylerbeyi): 140 
Mehmet (Mirmiran Yeniçeri Serdarı): 227, 238, 

281, 284 
Mehmet (Şehzade): 129 
Mehmet (Vezir): 204 
Mehmet A rif (Yazar): 108, 109 
Mehmet Bey (Sisli): 259 
Mehmet Bey (Niğdeü): 259 
Mehmet Bey (Çorumlu): 259 
Mehmet Bey (Mudurnu Kadısı): 231
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Mehmet Bey (Piri Paşanın Oğlu); 66 
Mehmet Bey (İçel Sancağı Beyi): 234 
Mehmet Bey (İçel Sancağı Muhafızı): 234 
Mehmet bin Ali (Zaim): 66 
Mehmet hin Lütfiyar: 76 
Mehmet Çavuş: 204, 229, 251, 272 
Mehmet Çavuş «bk. Neslioğlu Mehmet Çavuş» 

(Celâlî Şefi); 155, 163 
Mehmet Çavuş (Hamit Sancağı İl Erleri 

Başkanı); 155, 181 

Mehmet Efendi (Defterdar): 207, 210 
Mehmet Efendi (Şeyhli Kadısı): 223 
Mehmet Efendi (Yazar, “ Nuhbet üt Tevarih’ in 

yazarı”  ) 9, 69 
Mehmet Paşa (Serdar): 4, 194 

Mehmet Paşa (Vezir, Celâlî Serdarı) “ bk. Sinan 
Paşazade Mehmet Paşa): 4, 197, 245, 268 

Mehmet Paşa (bk. Abaza Mehmet Paşa): 145 
Mehmet Paşa (Anadolu Beylerbeyi): 216, 217 
Mehmet Paşa (Erzurum Defterdarı, ve Şarki 

Karahisar Beylerbeyi): 252, 253 
Mehmet Paşa (Üveyszade, Anadolu Bey- 

lerbeyi)bk. Üveyfszade: 184 
Mehmet Safi (Yazar); 8
Mehmet (III): 1, 3. 8, 43, İU3, 104, 112, 158, 159,

160, 161, 163, 165, 169, 171, 183, 184, 
Memi (Sipahi); 216 
Memi Çeribaşı (Tımar Erbabı): 180 
Memi Nazır (Celâlî Şefi): 216, 218 
Memi Subaşı (Baklan Suhaşısı); 157 
Memiş Bey (Bozoklu): 259 
Mennali “ Kmahoğlu Mustafa”  (Celâlî): 272 
Mevlânâ Secaeddin Efendi (Ulemâdan); 210 
Muharrem (Altı-Bölük Mensubu): 206 
Muharrem Bey (Sancak Beyi); 235, 279 
Muhiddin (Karaman Beylerbeyi); 129 
Muhzır Mustafa bin Ali: 76, 222, 223 
Murad (III) 3, 16, 17, 19, 20. 28, 31, 33, 34, 

36, 42, 49, 74, 76, 85, 86, 104, 111, 112, 
113, 114,130,132,133,142,159,160,162, 
163, 165, 171, 172, 181, 184, 207 

Murad “ Paşa” ; (Celâlî); 8 
Musa (Celâlî); 218 
Musa (Subaşı); 157 
Musa (Akşehirli); 259 
Musa (Bölükhaşı): 269 
MüsUhiddin (Gelibolu Kadısı): 271 
Muslu Çavuş (Celâlî); 227, 234 
Mustafa (Bölükbaşı): 269 
Mustafa (Kapuçubaşı): 121

Mustafa (Aksaray Beyi); 126 
Mustafa (Mukataa Emini); 178 
Mustafa (Dönme); 137 
Mustafa “ Kmahoğlu”  (Celâlî Şefi): 223. 229 
Mustafa “ ICiziroğlu”  (Celâlî Şefi bk. Kizir- 

oğlu Mustafa): 139 
Mustafa Âlî Bey (Kayseri Beyi ve Künh’ül 

Ahbar’m  Yazan); 72, 177, 178, 180 
Mustafa Çavuş (Dergâh-ı Muâlla Çavuşu): 

263, 268

Mustafa Çavuş (Ehl-i Fesad Teftişçisi); 93, 230 
Mustafa Paşa (Vezir); 173 
Mustafa Paşa (Doğn Serdarı): 136 
Mustafa Paşa “ Lala”  (Vezir, Serdar); 116, 241 
Mustafa (Mirmiran Mütesellimi); 239, 263 
Mustafa Çavuş (Mübaşir); 164, 169, 174, 177, 

178.
Mustafa Paşa(Zulkadriye Karsı Beylerbeyisi); 

237
Müezzinoğlu Mustafa Nazır (Celâlî): 216 
Müneccimbaşı (Yazar): 4 
MüsUhiddin (Tahrir Memuru): 40, 42

- X -

Naima “ Mustafa”  (Yazar) ; 3, 6, 8, 9, 16,
214, 215, 242 

Nasuh (Gemi Reisi): 51 
Nasuh Paşa (Vezir); 276 
Nefesoğlu Mehmet (Celâlî): 233, 269 
Neslioğlu Mehmet Çavuş (Celâlî Başı) ; 104, 

155, 163, 168, 181, 182, 193, 265 
Nev’î zade Ataullah (yazar); 9, 192 
Nikola M otio (yazar): 194 
Nuğman (Eski Hamit Beyi): 230 
Nuh Paşa (Trablusşam Beylerbeyi, Celâlî 

Serdarı); 159, 173, 213, 219, 133, 241, 
242, 255, 281 

Nuğman (Tavas Kadısı): 118 
Nuh (Karaman Hazine-i Amire Defterdarı): 120

- 0 -

Orhan (Sultan); 16 
Osman (Abdullahoğlu); 37 
Osman (Kethüda) 278 
Osman (Mudurnu Kadısı): 276

- Ö -

Ömer (Rizeli); 238
Ömer (Sol gurebâ sipahisi): 281
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Ömer (Ardahan Beylerbeyi); 240 
Ömer Bey (Üsküdarh): 236 
Ömer Bey (Arazi Tahrir Memuru): 41 
Ömer Bey (Rum  Hazine Defterdarı); 178, 263 
Ömer Çavuşoğlu A li (Celâli) 277 
Ömer Paşa (Erzurum Valisi); 207 
Ömer Paşa (Karaman Beylerbeyi); 233, 240 

276, 280 
ören  (Celâli); 224
öv ey s Paşa (Manisah, Defterdar); 85 
özdem ir Osman Paşa (Sadrazam); 134, 135, 

136, 179

- P -

Peçevi (Yazar); 214, 215 
Pertev Naili Boratav (Yazar); 123 
Piri (Gümlüoğlu); 259 
Piri Paşa (Adanalı); 259 
Piyale (Mübaşir); 209

-R-
Ramazan (Hisar Kethüdası); 89 
Recep bin Sarı (CelSK); 227, 283 
Recep Paşa (Vezir); 204 , 269 
Resul (Çal Kazası Naibi) 157

-S -

Saadettin (H oca): 85
Saatçi Haşan Paşa (Sedaret Kaymakamı); 213 
Salih Efendi (Kadı): 276 , 279 
San Mehmet (Celâli); 227 
San Osman (H oca); 89 
Selamet (Hanzade); 214 
Selim (II); 17, 41, 54, 57, 61, 78, 79. 86, 

111, 112, 114, 133 
Selimşah (Yavuz); 65 
Semendir Bey (Malatyah): 259 
Semendir Bey (Menteşe Beyi); 118, 119, 204 
Semendir Çavuş (Celâli serdan) 269 
Sevmek (Suhte); 217 
Şeydi (Ermeneklü): 234, 277 
Seyit Ahmet (Larende Kadısı): 264, 270 
Seyit A li (Malatya Kadısı): 274 
Seyit Han (tm adiye Hakimi): 200 
Seyit Mehmet (Ereğli Kadısı): 276 
Seyit Şerafettin (Tebriz Kadısı); 12 
Sinan Bey (Celâli); 251
Sinan Bölükbaşı (Celâli): 226, 229, 283, 284 
Sinan Çavuş: 142

Sinan Paşazade Mehmet Paşa (bk. Vezir 
Mehmet Paşa); 30, 120, 137, 152, 153, 
154, 158, 186, 187, 194, 195, 202, 213, 241 

Sinan Paşa (Halep Beylerbeyi): 259 
Sinan (Kerker Kadısı): 275 
Siyavuş Paşa Oğullan; 115 
Sokullu Mehmet Paşa (Vezir): 85, 86, 94, 114 
Sokulluzade Haşan Paşa (Bağdat Valisi, Celâlî 

Serdarı): 200 

Suhrap (Celâlî); 143 
Suhte Mehmet (Celâlî) 206 
Sunullah Efendi (Şeyhülislâm): 213 
Süleyman (Celâlî Şefi) 207 
Süleyman (Antalya Kadısı); 204 
Süleyman Çavuş (Celâlî); 134 
Süleyman Veledoğlu (Suhte Bölük Reisi): 129 
Sümük: Bak. sevmek

- ş -

Şaban (Gümlüoğlu): 259
Şahgeldi (Yahut Şamdangeldi) (Celâlî): 163,

161, 171, 261 
Şahin (hanzade): 214 
Şahince (Levcnd); 260 
Şah İsmail; 185 
Şah İsmail (yalancı): 143 
Şahkulu oğulları (Celâli Şefi); 230 
Şahverdi «Kethüda Sonra Celâlî»; 2, 213, 234, 

248
Şambgeldi «Yahut Şahgeldi» (Celâli) : 261. 
Şehinşah (Karaman Valisi); 65 
Şehsuvar (Amasya Sancağı Beyi): 87 
Şeytanoğulları (Memi ve Ibrahim-Celâli): 216, 

218, 219 
Sinan Çavuş: 126 

ŞükruUah (Celâlî Şefi); 205

- T -

Tacettin (CelâK): 224, 274 
Tanrıbilmez (Sekban) : 234, 235, 278 
Tacet Efendi (Kadı): 236 
Tatar Suhte (Talebe): 86 
Tavil Mehmet (Celâli Şefi): 5, 216, 221, 224, 

225, 229, 232, 233, 234, 241 
Teberik Çavuş: 268 
Tekeü Mehmet (Celâlî Şefi): 194 
Temurtaş (Canfedaoğlu) : 179
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Tepesi Tüylü (Celâlî Şefi); 194 
Tezgeldi (Çat Kariyesi Sakinlerinden): 104 
Tırnakçı Haşan (Sipah Zorbası): 232 
Timur (Ahmetoğlu-Suhte Bölük Reisi): 129 
Turan, Şerafettin (yazar) 79, 114

-H -

Uzuuoğlu (Celâlî): 125
Üveys Çavuş (Dergâh-ı Alî Çavuşu): 230 
Üveys Paşazade Mehmet Paşa (Anadolu 

Beylerbeyi): 217

- V -

Veli Bey (Amasyalı): 259 
Veli Bey (Malatyalı): 277 
Veli bin Piri: 71

- Y -

Yahya (Müderris): 181
Yani bin Vasü nam Zimmi (Sivasîler Mahal

lesi Sakinlerinden): 76 
Yavuz AB Paşa (Sadrazam): 242, 251.
Ya^Tiz Sultan Selim: 17, 32, 69, 70, 73

Yemişçi Haşan Paşa (Kom utan): 212, 213. 
Yıldırım Bayazid : 48, 74, 244.
Yıldızlı İbrahim (Celâlî Şefî): 144, 211, 228, 241 
Yiğitbaşı Hüseyin Kulu (Celâlî ve suhte teftiş- 

' cisi): 207
Yorga bin Betro (Sivasiler Mahallesi Sakin

lerinden): 76 
Yorgun (Suhte Başbuğu); 96 
Yularkastı (Celâlî Şefi); 5, 211 232, 241 
Yusuf (Celâlî); 216 
Yusuf (hizmetkâr,yeniçeri olmuş 208 
Yusuf (Celâlî); 277 
Yusuf (diğer Celâlî): 277 
Yusuf Ağa (Sağ Gureba Ağası); 239, 240 
Yusuf Ağa (Sol Gureba Ağası); 240 
Yusuf Bey (Aksaray Beyi): 259 
Yusuf Paşa (Tiryalet Beylerbeyi); 240

- Z -

Zaim Cafer (Dergâh-ı Âli Çavuşu): 227, 273 
Zeynel Bey (Malatyah): 235, 236, 279, 280 
Zülfikar (Dergâh-ı Âlî Çavuşu): 231, 232, 
Zülfikar (Celâlî); 275



II. İ N D E K S

YER İSÎMLERÎNE GÖRE

Aculun (Kaza); 206
Afşar (Aşiret Sahası): 104, 105, 143
Adala (Kaza): 216
Adana: 55,139, 158, 226, 228, 242. 259, 239, 240 

Ahıska (Kaza); 239, 240 
Akçirim (K öy); 230 
Akdağ (Kaza): 168, 169, 177, 178, 262 
Akdeniz; 55, 69, 71 
Akhisar (Kaza); 219 
Akliman (Kale): 227, 273 
Aksaray (Kaza): 56. 139, 164, 169, 205, 206,

225, 259. 278 

Akşehir (Kaza); 45, 91, 100, 140, 205 
Aktaş (K öy ) ; 163, 174, 261 
Alaca (Kaza): 178
Alaiye (Alanya) ; 91, 94, 108, 115, 140, 169, 

204, 205, 259 
Alaşehir; 217 
Altıntaş' (nahiye); 205

Amasya; 67, 87, 89, 90, 91, 94, 96, 108, 126,
127, 132, 140, 142, 144, 145, 155, 160,
164, 169, 173, 178, 191, 211, 228, 237, 
244, 245, 248, 253, 255, 259, 260, 263 

Anamas (Nahiye) ; 121 
Ankara: 14, 20, 21, 22, 23, 28, 33, 47, 50. 56 66, 

67, 76, 88, 94, 108, 118,122,138, 140,155,
158, 164,166,167,174,194, 202, 203, 204. 
209, 210, 212, 220, 221. 222, 223, 225, 
228, 230, 251, 252, 253, 255, 265, 268, 
282, 284.

Antalya : 105, 115, 163, 166, 174, 204, 261, 269, 
Arapkir (Kaza) : 235, 236, 259, 279, 280 
Ardahan (bk. tspir) : 240, 253, 259 
Arnavutluk: 29, 46
Atpazan (Ankarada Bir Mahalle) : 222 
Avrupa: 22, 48, 49, 53, 56, 57, 68, 244 

Avusturya: 153, 156, 159, 166, 185, 186,
187, 197, 212, 213, 215, 227, 239, 241, 246. 

Ayaş (Kaza) : 209, 230, 231

Aydın: 88, 96, 115, 117, 119, 174, 217, 259, 261 
Ayıntab; 155, 259

- B -

Bacı (Kaza); 230, 231, 251
Bağdat: 4, 13, 44, 54. 182, 187, 200. 240, 242
Baklan (Kaza) : 157
Balas (Kariye) ; 262
Balat (İstanbul Kadısına Bağh Naiplik) ; 74 
Bahkesir (bk. Karesi ): 32, 33, 49, 93, 97, 107, 

155, 165, 194, 219, 206, 220, 242, 257, 274 
Balkanlar: 14 
Bartum (köy); 223, 229 
Basra: 13. 53, 240 
Batnm: 259 
Bayburt: 31, 125, 240 
Bayramiç: 274
Belgrad: 52, 153, 213, 215, 257 
Belviran (Kaza); 140 
Bergama (Kaza); 14, 51. 218 
Beydili ( Aşiret Sahası): 143, 160 
Beypazarı (Kaza); 76, 97, 103 
Bey şehri (Beyşehir); 204, 254 
Biga; 86, 89, 259 
Bigadiç (Karasi’ye Bağh Kaza): 96 
Bilâd-ı Selâse (Üsküdar, EyTİp, Galata Kaza

larının Müşterek İsmi): 92 
Bizans (İstanbul); 200 
Bodrum: 229
Bolu: 20, 53, 88, 94, 122, 128, 154, 209, 223, 

231, 232, 259, 275, 276 
Bolvadin: 52
Bor: 216, 218, 232, 233, 276 
Bosna: 5, 42, 214, 215, 271 
Boyabat; 89
Boyalı Afşar (Aşiret Sahası): 209 
Bozkır (Kaza): 180, 264 
Bozok (Yozgat): 119, 125, 130, 142, 143, 

149, 151, 155, 164, 168, 169, 177, 179,
180, 225, 234, 253, 259, 273, 278
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Budaközü (Mukataahk Yev): 210 
Budin ; 23, 30, 44 
Burdur: 181, 223, 229 
Burgos: (K öy) 220, 2'/4 
Bursa; 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 30, 37, 40,

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,51, 52, 56,67, 70,
71, 73, 74, 75, 76, 80, 86, 88, 92, 93,
97, 100, 103, 123, 144, 154, 186, 192, 194, 
213, 220, 232, 241, 242, 274

-C -

Canik (Samşuıı): 4, 53, 97, 88, 126, 127, 155,
200, 206, 210, 238, 248, 259, 281 

Cebele; 259 
Cezayir; 53

- ç -

Çal (Kaza); 157 
Çanakkale; 45, 51
Çankırı; 56, 88, 100, 121, 138, 140, 221, 228, 

237, 237 
Çar.;amlıa: (Kaza) 272 
Çat (kariye) 101 
Çatalca: 90 
Çemişgezek; 259 
Çepni (Kaza): 231 
Çerkeş (Kasaba): 222 
Çermen (Kaza): 259 
Çeşme (Liman Kaza); 52 
Çıldır (Kaza); 137, 239, 253 
Cizre: 200
Çorum: 4, 54, 55, 89, 97,122, 125, 140, 152, 

160, 164, 169, 173, 178, 179, 19İ, 212 
203, 204, 226, 228, 232, 237, 248, 259,
261, 263, 270, 273 

Çubuk: 283 
Çukurcak (Kaza); 231 
Çukurkuyu (K öy): 224, 282

- D -

Davutlar (Turgutlu Aşiret Bölgesi); 172
Demirci (Saruhan’a Bağlı): 103
Demirkapı; 134, 135, 136, 179
Denizli; 115, 181
Deniz Değirmeni (Liman): 51
Diyadin (Kaza): 253
Diyarbekir: 23, 31, 45, 71, 129, 143, 200, 211 

259, 193, 211, 240, 241, 259

Doğanoğlan (K öy): 143 
Drama (Sancak): 43, 52 
Duacılar (K öy ): 93 
Dubrovnik; 53
Dulkadriye (Beylerbeylik): 143, 154, 155, 158, 

159

- E -

Edirne: 19, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 67, 70, 71, 74, 
86, 92, 102, 117, 139, 144, 180, 187, 215 

Edremit; 17, 21, 22, 32, 33, 59, 52, 70, 71, 
185, 256, 257 

Ege ; 14, 22, 49, 50, 52, 71, 83, 213, 256 
Eğri: 3, 4, 6, 108, 112, 138, 165, 166, 170, 

175, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187,
188, 189, 191, 203, 144 

Eğriboz; 55 
Eğridir; 37, 121 
Ekrat: 259 
Elbistan; 275 
Eleşkirt (Kaza): 253 
Elvanlu; 277 
Emlak (Kaza) ; 177, 262 
Engürüs; 230 
Ereğli: 140, 232, 233, 276 
Erivan: 182, 240 
Ermenaklü ; 205, 234, 270, 277 
Erzincan: 145, 153, 164, 182, 240 
Erzurum; ; 44, 45, 55, 93, 96, 116, 134, 144, 

145, 149, 152, 153, 173, 182, 202, 228, 
239, 240, 252, 253 

Eskici (Kaza); 274 
Eskiler (Kırşehirin Kazası): 225 
Eskişehir: 45, 50, 54, 97, 103, 221, 256 
Eyüp (İstanbul’da): 53, 92

- E -

Farsak “ Varsak”  (Aşiret sahası); 181 
Fatih (Sahm Medresesi); 44 
Fener (İstanbulda Semt): 53 
Filyos (MahaUe); 76 
Filibe; 45, 55 71 
Fransa (Fransız): 69, 71

-G -

Galata (İstanbul’da): 92 
Gaziantep: 168, 169 
Gebze “ Gekbuze”  (Kaza): 40 
Gedegare (Kaza): 254
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Gelibolu: 45, 71, 154, 214, 215, 221, 237, 271
Gence (Sancak): 253
Gerede (Bolu Kazası): 94, 122, 232
Germiyan: 103
Gököyük; 272
Göksün (Kaza); 4, 200
Göle (Kaza): 253
Gönen: 93
Göynük (Kaza): 275
Gümüş (Kasaba); 207, 254, 255
Gürcistan: 253

- H

Habeş: 4, 192, 195, 250 
Hacılar (köy) : 166 
Hacı Bektaş (Türbe): 119, 284 
Haçova: 3
Halep: 13, 27, 45, 109, 129, 159, 160, 200, 211 

228, 242, 259 
Hama: 45, 259
Hamid (İsparta): 37, 50, 54, 88, 104, 115, 

117, 121, 128, 142, 155, 163, 174, 181,
193, 104, 223, 225, 22b, 229, 230, 259, 
262, 265, 269. 272 

Harput (Kaza): 195 
Hasankeyf (Sancak): 234, 277 
Havza (Kaza); 96, 169, 254, 263 
Haymana (Kaza): 123, 139, 140, 203, 218, 

251, 271 
Hayranlar (K öy): 216 
Hersek: 42, 54 
Hınıs: 259
Hıssm-Mansur (Sancak): 208 
Hisar (İstanbul’da): 76
Hüdâvendigar (bk. Bursa): 80, 192, 259, 282 
Hüseyinabad (Kaza): 178

Ilğm: 140, 206

- 1-

-I-
îçel: 37, 56, 139, 140, 185, 205, 226, 233, 234, 

259, 270, 273, 277 
İm adiye; 200 
tmir; 181 
îm ircik: 283 
İnegöl: 219 
İnönü (kaza): 54, 256

Iran: 3, 13, 15, 33, 34, 89, 90, 911, 94, 97, 98 
100,107, 112,114,115, 116, 119, 121,122,
123, 129, 130, 131, 133 134, 138, 139, 
140, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 152, 
153, 154, 166, 182, 185, 189, 215, 227, 
239, 246,

İskilip (Kasaba): 96, 97, 126, 207 
Tspiv (Kaza) ; 31, 253
İstanbul: 4, 5, 14, 16, 19, 28, 32, 35, 37, 39, 44,

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 
67, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 
86, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 99, 101. 
102, 103, 104, 114, 116, 117, 118,119,122, 
125,128, 130,132,133, 139,143, 144, 145, 
148, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 
162, 165, 166, 169, 175, 176, 178, 179,
181, 200, 202, 203, 204, 220, 223, 225, 
226, 230, 232, 237, 238, 242, 245, 246, 
249, 253, 256, 257, 260 

İstanoz (Bucak); 163, 164, 174, 253, 261 
İtalya: 14, 48, 69 
İvgadi (Kaza): 226, 234, 273, 277 
İzmir; 69, 97, 115, 119, 123, 193, 216 
İzmit: 45, 51, 93, 232, 234 
İznik: 71

- K -

Kafkasya: 68, 136
Kağıthane (İstanbul Semti): 54
Kâhta (Kaza): 160
Kandıra (Kocaelinde): 40
Karaburun: 5
K.aracabey: 221
Karacapaşa : 222
Karesi (bk. Bahkesir): 17, 52, 69, 86, 89, 96,

165, 173, 259, 261 
Karaköy (İstanbul’da); 76 
Karataş (Kaza): 234, 227, 273, 277 
Karadeniz; 53, 55, 57, 256, 259 
Karaman (Lârende): 4, 27, 37, 55, 56, 65, 69, 

86, 89, 91, 96, 108, 120, 125, 129, 134,
137, 138, 140, 157, 158, 159, 162, 169, 
172, 173, 180, 184, 185, 192, 194, 195,
209, 225, 217, 226, 227, 232, 233, 234, 
242, 256, 259, 262, 270, 272, 283 

Karahisar-ı Sahip (bk. Afyonkarahisar): 5, 45, 
52, 77, 88, 94, 97, 107, 155, 157, 192, 
206, 107, 214, 216, 223, 224, 228, 229, 
230, 231, 237, 241, 252, 253, 259, 275 

Karamık (Kaza); 230
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Karaterek: 290 
Kars:, 195, 239, 253 
Kasımpaşa (İstanbul Semti); 53, 54 
Kastamonu: 13, 14, 20, 53, 54, 55, 85, 88, 89

94, 104, 123, 125, 127, 140, 144, 151, 164,
167, 175, 176, 211, 221, 222, 223, 232, 259 
262

K rş (Kaza): 12R 
Kaşüstü (Kule); 255 
Kavak: 56, 96, 254, 255, 271 
Kayseri: 4, 7, 17, 21, 22, 23, 32, 139, 140, 141, 

151, 155, 158, 168, 175, 177, 180, 200,225,
234, 235, 236, 242, 257, 258, 262, 278, 279 

Kazâbad: 178,.264 
Kazancılar (Çarşı) : 222 
Kazdağı: 173 
Kazyakası: 270 
Keçevan (Kaza); 253 
Kefe; 54, 89, 134, 135 
Kemah (Ezinean’ da): 185, 240 
Kengın (bk. Çankırı); 122 
Kerker (Kaza): 236, 275, 280 
Keşan (Kaza): 52 
Kıbrıs (Ada); 37, 38, 41, 87, 88, 89, İÜ5 
Kıbrıs (Kasaba): 128 
Kılıçlı (Aşiret Sahası): 191 
Kırkağaç (Kasaba); 213, 219 
K ınm ; 214 
Kırkçeşme: 54
Kırşehir: 119, 123, 129, 136, 139, 140, 142, 

143, 151, 152, 154, 155, 164, 168, 169,
177, 180, 205, 209, 225, 234, 245, 253, 
259, 278, 279, 282, 284 

Kızılağaç: 259 
Kızanlık: 45 
Kızdca: 276 
Kızılcasögüt: 283 
Kızdırmak : 8, 88 
Kızık: 275
Kızılkaya Pazarı; 224 
Kızılköy (Mudurnu Köyü): 231 
Kilis; 200
Kirmasti (Kaza): 274
Kocaeli (bk, İzm it); 40, 88, 98, 259
Koçhisar; 205, 206
K onya: 69, 94, 3 00, 140, 144, 148, 151, 164, 

180, 191, 200, 225, 242, 259 

Köhne (K öy); 169, 173, 263 
Kula: 169, 178, 263 
Kulabi (Alaybeyi); 203

Küre (Kasaba): 13, 14, 200, 209 
Kütahya 5, 52, 91, 94, 181, 212, 213, 216, 223 

224, 225, 226, 242, 259

- L -

Ladik (Kaza): 254, 255 
Lazkiye: 223, 272 
Leh (Lehistan); 14, 15, 89 
Lori (Sancak); 253

- M

Macaı-istan: 28, 30, 110, 154, 158, 161, 166, 170 
186

Mahmut Gazi (K öy): 157 
M alatya:119, 138,139, 140, 160, 164, 192, 193, 

195, 235, 259, 274, 279, 280 
Malazgird K iği: 259 
Malkara (Konak): 271
Manisa: 15, 85, 103, 129, 130, 165, 183, 216, 

217, 220
Maraş; 4, 138, 140, 169, 195, 197, 200, 208, 

228, 242, 253, 254, 259, 268, 275 
Mardin; 56, 71
Marmara: 11, 22, 40, 45, 46, 49, 51, 56, 70, 71.

72, 212, 256 
Menemen: 216
Menteşe: 88, 89, 99, 117, 118, 119, 151, 165, 

174, 259, 261 
Merzifon: 126, 207, 237 
Mısır: 32, 65, 172, 181, 232 
MidiUi: 43, 219 
Mihaliç (Kasaba): 103 
Mihaliçcık (K aza): 97 
M oluk(?); 71 
Molu (K öy): 274 
Mora: 37 
Muarre; 259 
Mudanya : 52
Mudurnu (Bolu Kazası); 209,231, 232, 275, 276 
Muğla: 115, 119,
Muradiye (K öy): 225, 272 
Murtazabâd (Kaza): 230 
Musul: 200

Nahcivan; 67, 182
Niğde: 139, 140, 169, 177, 180, 196, 205, 225,

233, 234, 259, 276, 278 
Nolu (köy); 223, 272
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Of (Kaza): 238, 281 
Olapart (Sancak): 253 
Oltu: 259
Ortakçı (K öy); 220, 274
Osmancık: 207
Otan “ Evtan”  (köy) : 219

-Ö-

Öyük: 263 
Ozkişi (K öy): 129

- P -

Pasin “ Pasinler”  (Kaza): 56, 239, 259 
Paviçe (Hamid’in Kazası): 223, 272 
Pazarcık: 275 
Penbek (Sancak): 253 
Peşte: 215
Pmar “ Pertaz”  (K öy ): 118 
Pınarbaşı (Kasaba): 206 , 270 
Portekiz: 69

-R-

Rakka: 143, 182, 200, 208 
Revan: 136 
Rize: 238, 281
Rodos (Rodoscuk): 54, 253, 271 
Rum  (Sivas): 91, 96, 100, 127, 134, 135,136, 138,

140, 142, 154, 155, 157, 158, 159, 160,
166, 168, 170, 173, 175, 177, 178, 179,
180, 192,193, 200, 202, 206, 210, 211, 228,
235, 236, 242, 248, 254, 260, 262, 263, 270 

Rumeli: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 71, 73, 
85, 91, 96, 110, 130, 134, 135, 147, 159, 
172, 188, 214, 221, 241, 249, 256, 260, 261, 
268

Rus (Rusya): 7, 11, 12, 15, 68, 210, 244, 245,250

- S -

Saçlı (Ekrat): 200 
Salmanlı (Kaza): 142, 209 
Samsun (bk. Canik) : 134, 234 
Sankavak: 277
Saruhan (Manisa-İzmir çevresi) 39, 41, 42, 

88, 94, 103, 107, 172, 182, 220, 216,
217, 218, 219, 220. 221, 242 

Selanik: 45, 51, 52, 54, 56, 71

- 0 - Selimiye: 259 
Serviban: 155 
Seyhan: 8
Sığla (Sancak-İzmirde): 119, 259 
Silifke (Kaza): 56, 227, 273 
Simav: 103
Sinop: 88, 89, 221, 222, 223, 232 
Sis: 259
Sivâsîleı- (Mahalle): 76 
Sivrihisar (Kasaba): 103 
Sofya: 50, 52, 54, 71 
Soma (Kasaba): 182, 219 
Sorgun “ Sorkun”  (Kaza) : 169, 177, 178, 179,

262. 263 
Söğütlü (K öy): 71 
Sultancami (Manisa): 220 
Sultanönü (Sancak): 88, 100, 259 
Suriye: 119 
Sülemiş (K öy): 157 
Sülaymaniye (Şahın Medresesi): 44 

- Ş -

Şam Bayadı (Aşiret sahası): 143 
Şam: 13, 45, 131, 182, 192, 193, 200, 202, 211 
Şark-i Karahisar (bk. Karahisar): 54, 55, 90, 

91, 126 
Şarkipare (Kaza): 178 
Şavşat: 259
Şecaaddin (Kaza): 233, 276,
Şehrizul (Tavil’ in Beylerbeylik Yaptığı yer):

224, 240 
Şengül (hamam): 221 
Şeyhli (Kaza); 223, 224, 229, 252, 283 
Şile (Kocaeli’ de); 40 
Şirvan: 169, 177, 239, 263 
Şuhut (Kasaba): 223

^T-
Tahtakale (Çarşı): 221
Tarsus (Kaza); 121, 129, 139, 169, 192, 205,

226, 227, 259, 270 
Taşköprü (Kasaba) ; 222, 223 
Taş viran (Kariye) : 104 
Tatarpazarı (Filibe’de) : 45 
Tavas (Kaza) : 118 
Tavukçu (K öy ) : 178, 264 
Tebedey: 253
Tebriz: 129, 137, 145, 152, 182, 240 
Teke (bk. Antalya) 50, 54, 100, 104, 105, 107, 

117, 128, 164, 174, 224, 229, 259, 261, 265
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Tekman; 253
Tercan (Kaza); 31, 145
Tırhala: 219
Tire (Kaza); 85
Tirhanyat (Kaza) 216
Tiryalet (Beylerbeylik): 240, 253
Tokat; 4, 38, 45, 55, 164, 179, 130, 200, 206,
210, 211, 228, 237, 270
Toroslar; 65, 94, 1433, 128, 160
Tortum; 259
Tosya: 121, 206, 270
Trabzon; 30, 33, 45, 65, 134, 238, 259,
Trablusşam: 159, 173, 200
Tuna: 44
Tunceli; 182
Turgut (Kasaba); 206
Turguteli; 162, 172
Turhal (Kaza); 96
Tuzla: 71
Türk (Türkiye); 6, 10, 12, 14, 20, 48, 65, 69, 70,

72, 74, 79, 82, 162, 240, 245, 251

-U -

Uğurlu (K öy): 125 
Ulaklı (K oy): 164, 180
Urfa (Ruha): 45, 129, 143, 160, 164, 191, 193,

194, 196, 200, 201, 202, 211, 245, 254 
Urla (İzmir’de): 97 
Uşak; 99, 107, 143, 208, 209 
Uzunpmar (K öy): 119

- Ü -

Ürgüp (K öy): 232, 276
Üsküdar ; 66, 70, 73, 92, 116, 197, 207, 280

- V -

Van; 109
Vardar; 44
Varna ; 57, 256
Venedik; 14, 48, 194
Viranşeliir (Bo)ıı Kazası): 209

- Y -

Yabanabat(Rum eli’de Kaza): 167, 230, 231, 268
Yaııbolu (Rum eli’de): 259
Yalova (Kaza); 45
Yemen: 69, 195
Yeni Cami (Carai-i Cedit): 73
Yeniel: 140
Yercgiren (K öy); 219

Yeşihrmak: 87, 89, 210, 228
Yüzdepare (Mukataa) ; 152
Yürük (Kaza): 166

- Z -

Zagre: 259 
Zağrc-i Alik: 259 
Zeğre-i Cedit: 259 
Zerefşat (Kaza): 253 
Zile (Ka^a): 179, 282
Zulkadir “ Dulkadriye”  (Beylerbeylik): 259,274 
Zulkadriye Karsı: 237



III. İ N D E K S

ISTILAHLARA YE KAVİMLERE GÖRE

Acemi oğlan (Acemi oğlanlan); 39, 137, 144 

Adaletnâme: 8S. 109, 110, 11, 203 

Adalet Fermam; 152, 160, 166, 167, 163, 168, 
171, 190 

Adalet Fermanı (I): 150, 151 
Adalet Fermanı (II); I I , 160 
Adalet Fermam (III): 112 
Adalet Fermanı (IV ); 112 
Âdet; 23
Ağnam (Ağnam resimleri); 23, 29 
Ahkâm Defterleri; 9 
Ahkâm-ı Şerife: 92 
Akçe Müzayakası: 19 
Âlâ: 26, 40‘  '
Alçak Hallu Sipahiler: 60 
Al-i Selçuk Hanedanı: 172 

Altı-Bölük (Altı-Bölük Halkı); 5, 59, 61, 146,
164, 179, 182, 189, 193, 194, 200, 212 
215, 216, 217, 219, 218, 220, 223, 224, 225,
227, 228, 232, 234, 240, 241, 246, 248 

Altı-Bölük Halkı (Altı-Bölük Sipahileri): 28, 
39, 46, 61, 180 186, 195, 238, 239, 255 

Amme Hukuku :24 
Âmiller; 27
Anadolu Timar Düzeni: 138 
Angarya: 42 
Arap: 200
Arazi Tahriri Memurları: 31 137
Arazi Tahrir Defterleri; 10
Arnavut: 68, 247
Arnavut ve Kefere Leventler: 70
Âsi Bölükbaşıları: 148
Âsi Bölükreisleri: 149
Avarız; 67
Avarız Akçesi: 26, 32, 128, 235 
Avarız-ı Divaniye; 26, 32 
Avarız Hanesi; 32, 35, 36 
Asesler: 73 
Asesbaşı : 73

Aşiret Teşkilatları: 143 
Avrupa Feodalleri: 12 
Anadolu Âyânı: 123, 126 
Ayak Divam ; 213
Âyâıı: 11, 126, 127, 128, 140, 141, 142, 147, 

155, 181, 196, 209, 232, 254, 276 
Âyân-ı Vilayet: 181, 274, 282 117, 125, 132, 157

-B-

Bab-ı Hümâyun: 129 
Bedel-i Kürekçi; 32 
Bedel-i Mekkâri; 33, 67 
Bedel-i Nüzül; 32, 33 
Bedeli Sürsat; 32 
Bekâr ve Gurbet Taifesi; 72 
Bekâr odaları; 67, 71, 73 
Bektaşîlik; 68 
Bennak: 32 
Bervech-i Emanet: 270 
Bid’ aüar: 35, 190 
Bilâd-ı Selâse; 102 
Boşnak; 247 
Boyahane; 24 
Bulgar: 68
Büyük Firarı (Büyük Kaçgunluk) : 3, 5, 8, 

30, 43, 48, 57, 112, 200, 201, 221, 228, 
242, 243, 251, 254, 256, 257

-C -

Cedit Akçe: 17, 18, 31
Celâlî Bölükleri: 57, 59, 106, 108, 125, 126, 

130, 138, 140, 141, 146, 147, 148, 155, 159 
Celâlî Fetreti: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 30, 42, 

48, 57, 171, 172, 177, 178, 183, 189, 
191, 195, 196 

Celâlî Serdan: 197 
Celâlî Şefleri: 5, 193, 194 
Celâlî Seferi: 8



IST IL A H İA H A  VE KAVIM LEK E GORE İN DEKS 3 0 3

Celâlî Başbuğlan ; 9 
Cerime; 24, 27 
Cizye: 23, 26, 32. 34
Cürüm Ve Cinayet Resmi: 25, 81, 110, 183, 210

-ç-

Çavuş; 39
Çift Bozan “ Boş İnsan”  (Çift Bozanlar-Çift 

Bozan Reaya): 40, 46, 44, 47, 67, 68, 69,
69, 70, 72, 79, 79, 81, 170 

Çingene: 67
Çingeniyan Ve Gurbetler: 77

-D-

Damga: 24
Danişment (Danişmentlik): 86, 90, 173 
Darende-i Hümâyûn; 104 
Dai-üI-Harb: 5İ, 83 
Derebeyi; 133 
Derebeylik Rejim i; 109 
Dergâh-ı Â li Çavuşları; 148, 175, 181 
Dergâh-ı Âlî Müteferrikaları: 175 
Devir Akçesi: 35, 6S
Devlet: 4, 15, 19, 23, 26, 34, 41, 47, 62, 65,

70, 82, 89, 94. 95, 101. 109, 114, 123, 
130, 132, 145, 162, 183, 187, 200 

201, 240, 243, 245, 246, 247, 249, 257
Devriye bölükleri: 95, 96, 106, 125, 126, 138

141, 147, 148, 149, 150, 155, 158, 175, 190, 
Dönme; 137 
Dirlik; 29, 66
Dirlik Erbabı (Anadolu); 153, 166, 180, 187, 197 
Dirlik Sahipleri: 31, 35, 66, 105, 132, 135, 138 
Divan: 4, 80, 158, 195, 196, 246, 25 
Divan Hükümeti: 95, 118, 139, 161, 166 
Divan-ı Hümâyûn; 28, 42, 62, 199, 223, 219 
Divaa-ı Hümâyûn Kayıt Defterleri: 10 
Divan K ayıt Defterleri: 10 
Dizdar Timarı: 25, 62

- E -

Edna: 26, 40
Ehl-i ö r f: 80, 81, 82, 89, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 

99, 101, 102, 103, 104, 106, 109, 110, 
11, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 122, 123, 
124, 125, 126, 128, 129, 130, 137, 138, 
139, 141, 147, 148, 150,151,155, 156, 157, 
158,159,160,161, 16 2 ,16 3 ,1 6 4 , 165,166,
168, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 184,

185, 190, 191, 193, 196, 203, 205, 228,
228, 266, 269, 271 

Elıl-i Örf Taifesi: 97
Ehl-i Fesad; 97, 118, 119, 128, 174, 179,190 209 
Ehl-ü İyal: 163
Ehl-i şer (Şer’ iyye Mensupları): 66, 80, 81, 82, 

117, 151, 159,
Eminler; 226
Emlâk Sahipleri: 41
Ekabir Haslan: 119
Emred Oğlanları: 104
Emr-i Şerif: 54, 178. 180, 205, 266
Enderun Halkı; 6
Erbab-ı Tiınar: 34, 38, 180, 226, 268 
Ermeniler: 14
Esedî (Arslanh) kuruş: 17, 18, 34 
Eshab-ı Tımar; 43 
Eşkiya Serdarı: 61, 190 
Eşraf: 131, 196, 209, 274 
Evsat; 26, 40

Feodal (Feodalizm): 7, 11. 12, 46. 182, 244, 245 
Fetret: 8, 43, 210, 216, 222, 225, 228, 231,

9^7 94,0

Fezleke: U 
Fıkıh; 23 
rirarî Defteri: 188

g e 

ce ce  Naibi; 74 
Gezginci Çingeneler: 77 
Gurbet Taifesi: 67
Gurbet Ve Çingeniyan Taifesi; 47, 77 
Gurebay-ı Yemin. :61 
Gurebay-ı Yesar: 61.

-H -

Harbî: 5, 48
Has; 24, 25, 27, 41, 62, 66 
Hâsıl: 23, 25, 27, 28, 29, 58, 59 
Haslar; 95 
Hasîat Kadısı: 53 
Has Sahipleri; 29, 30
Hass-ı Hümâyûn; 28, 29, 31. 119, 137, 149,

178, 262, 264, 284 
Hass-ı Hümâyûn Mübaşiri: 28 
Hass-ı Hümâyûn Köyleri: 160 
Havale: 27



3 0 4 c e l a l i  İSY A N L A R I

Havass-ı Hümâyûn Köyleri; 160 
Hazine Defterdarı: 59 
Hazine-i Hümâyûn: 27, 29, 40, 59 
Hind (Hindistan): 13, 14, 195 
Hisar Erleri; 88 
Hizmet Akçesi; 33, 236 
Hükm-i Hümâyûn; 9, 53, 74, 75, 77, 155, 173, 

174, 176, 179, 180, 223, 230, 234, 246, 
247, 253, 259, 283 

Hükümet; 2, 4. 5, 14, 15, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 
43, 46, 49, 50, 53, 54, 61, 65, 67, 70, 71 
75, 78, 81, 82, 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,104,
105, 106, 107,108, 111, 112,114, 115,116, 
117, 118, 122, 125, 128, 129, 133, 134,135 
140,143,145, 147, 148, ISO, 151,152, 159, 
162, 163, 165, 166, 167, 171, 175,176,182,
184, 187, 188, 189, 190, 196, 197, 200,
201, 202, 211, 212, 213, 214, 22, 224, 225, 
226, 227, 232, 241, 242, 250, 252, 254

Hükümet Merkezi; 10, 31, 41, 52, 59, 106, 
112, 121, 124,129, 134, 136,139, 142, 147, 
148,149, 164, 166, 167,174,180, 202, 209, 
213, 236, 217, 218, 219, 220, 22J, 227, 228,
229, 230, 232, 238, 248, 251, 25fı,

- İ -

İcray-ı Ahkâm-ı Şeriye; 270 
İfraz-ı Cedid: 31 
îfrazlarr 31, 35 
İhtisap: 24 
ihzariye: 24 
ilm iye Mensuplan: 159 
iltizam ; 26, 28 
iltizam Bedeli; 187
II Eri (II Erleri): 51, 61, 63, 91, 93, 94, 103,105

106, 107, 113, 116, 117, 118, 121, 122, 
124, 128, 138, 140, 147, 150, 154, 155, 156
159, 172, 173, 175, 176, 177, 181, 184, 190
195, 223, 227, 234

İl Erleri Serdarı: 107 
ileri K öy : 37 
imaretler: 44 
irsaliye; 27 
Islâm: 137 
İspençe Resmi: 38 
Iş Erleri : 66

- K -

Kaçguu (Kaçgun devri); 27, 251 
Kaçgunluk (Firarilik): 250

Kale Dizdarları: 88 
Kale Erleri; 85, 227 
Kale Erenleri; 182 
Kâmil Kuruş; 17, 18, 34 
Kanunname (Kanunnameler) 21, 23, 24, 25 26, 

28, 30, 32, 34, 35, 36, 60, 67 
Kanun-i Kadim: 29
Kapu ağalan: 59, 60, 61, 176, 177, 183, 194, 
Kapukulu 195, 229
Kapu halkı (Kapukulları): 44, 241 61, 66, 116, 

133, 144 146, 152, 153, 154, 158, 160, 161,
165, 175 180, 186, 187,

Kapııkulu Ocakları: 113
Kapusuz Sekbanlar; 187
Kasap Akçesi; 39
Kazayâ Defteri: 9, 41, 223, 224
Kefere (Arnavut): 40, 45, 71, 141
Kefere Levend; 71
Kefere Gemileri: 52
Kefere Korsanları: 115, 152
Kervansaraylar: 235
Kemerbaşılar: 100, 101, 102
Kesad-ı Akçe: 257
Kosiiije-rvtulvataa) a; 66
Kııkık Akçe; 20. 37
ICızılhaş; 119, 143
Kızılbaş-Levendler: 94
Kızılbaş-Tarikat; 143
Kızılelma: 143
Kölemenler; 65
K öy Kethüdası; 232
Kul Taifesi: 41
Kul Kanndaşı: 134
Kul Maaşı: 27
Küffar: 55
Kürek (cezâ) 263
Kürekçi: 26, 67
Kürekçi Ve Âlâteı : 33
Kürekçi Bedeli: 33, 34
Kürt: 67, 128, 200, 247

- L -

Levend (Levendler); 193, 194 
Levend Bölükleri (Grublan) : 113, 114, 116, 

120, 123„138 150, 193 
Londra Çuhası: 14

-M -

Mağşus: 20 
Mahzar: 80 
Maiyyet Bölükleri: 98
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M ll-ı Gaip: 27 
Mâzullcr: 43 
Meclii-i Şer’ : 203, 234 
Medrese (Medreseler): 38, 89, 101, 102 
Medreseli (Medı-esc Talebesi, Medreseliler): 6, 

80,81, 86, 88, 89, 90, 91, 91, 93, 96, 97, 
98 102, 107, 113, 115, 116, 150, 172, 

216 ,317, 218, 219, 226, 234 
Mehayif Teftişi: 4, 42, 169, 220 
Mekkâre Kiraları: 50 
Me’keller: 101 
Memâlik-i Mahrûse: 101 
Menziller: 52 
Merkez: 195 
Mevlevîlik: 68 
Mîrî: 23
Mîrî Topraklar: 21 
Mirliva: 158, 164 
Mirlivâ Adamları: 148, 152, 160 
Mirliva Kaymakamı: 167 
Mirlivâ Kethüdası: 127 
M irü/a Sekbanları: 58
Mirmiraıı Bölüğü (Bölükleri) 58, 59, 169, 177, 

178, 221, 235,238, 239 
Mirmiran Kethüdası: 178, 263 
iloğollar :68 
Muameley-i Şeriyye: 37 
Muhafız: 61 
Muhassıl-ı Emval: 217 
Muhtekirler: 67
Mukataa (Mukataalar): 24, 25, 27, 29, 31,

46, 152, 224, 229, 263, 284 
Mukataa Eminleri, Müfettişleri: 27, 178 
Murabahacılık: 40 
Müzayaka: 51
MüJ)aşic (Mübaşirler): 26, 28, 180, 210 
Mübaşir Akçesi: 32 
Mübaşir Maişeti: 33
Müderris (Miiderrisler-Müderriîiyn): 43, 86, 87 
Mülâzım (Mülazımlık) 92, 99 
Mültezim (Mültezimler): 23, 11, 152, 168, 226 
Mürtezika: 68
Müteferrika (Müteferrikalar); 115, 128, 129 

153, 157, 168, 190, 285 
Mütegallibe Yeniçeriler: 144

-N-
Naiblik: 74
Nakib (Nakibler): 92, 99, 150 
Narh ı Ruzî: 53, 55

Nisâ Taifesi: 75
Nişan-ı Hümâyûn: 91, 20, 93, 99, 100, 102, 103
Nüzül: 26
Nüzül Akçesi: 32
Nüzül Eminleri: 172
Nüzül Tekâlifi: 32
Nüzül Zahireleri 50

-O-
Orducular: 26 
Ordu Defterdarı: 28 
Orduy-ı Hümâyûn: 186
Osmanlı (Osmanlılar-Osmanlı İmparatorluğu):

1, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 
2't, 29, 36, 37, 48, 51, 58, 59, 68, 69. 78 
80, 162

Osmanlı idare Düzeni: 61, 62 
Osmanlı Ümerası :23 
Osmanlı Vekayinameleri: 191

-Ö-
Örf Hukuku: 23 
öşür: 23, 36

-P“
Padişah Haslan : 29, 31, 46
Padişah Kulu (Kulları) 186, 187, 216
Paşa sancağı: 58
Pencik Resmi: 21
Peşkeş: 67

^R-
Raiyyet (Raiyyetler): 24, 25, 26, 30, 36, 43, 46,

47, 59, 66, 70, 81, 87,
Reaya: 193, 195, 196 
Hençber Taifesi: 114 
Rehin: 40
Resim (Resimler): 23, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 

36, 40, 58 
Resm-i Arus: 23, 25, 27 
Resm-i Bennak: 23, 25 
Resm-i Bevvaban ve Çavuşan 28 
Resm-i Mücerred: 23 
Resm-i Kısmet: 109, 120 
Resm-i Rayiç: 257 
Resm-i Tapu; 41 
Ribahurlar: 37, 38, 39, 55 
Rical Hasları: 31, 149 
Rum; 247 
Rüsum; 63
Rüsûm-ı Örfiyye; 23, 24, 25, 34 
Rüsûm-ı Serbesti; 25, 27, 59
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Rüsûın-ı Şeriyye: 36 
Rüşvet: 56

- S -

Sağ Gureba: 215
Sağ Ulûfeciler: 61, 179, 215, 241, 242 
Sahm Medreseleri; 86
Sahib-i Raiyyet: 24, 25, 29, 35, 40, 41, 59 
Salma: 59 
Seferli: 83 
Sefer Kaçkını: 83 
Sefer-i Hümâyûn: 180 
Sekban Akçesi; 35, 63, 121, 190, 241 
Sekban Bölükleri : 96, 123, 125, 140, 149 190,

196, 202
Sekban Bölükbaşısı (Grubları): 192
Sekban Kitleleri (Grubları: 193, 195
Selâmiye; 35, 63
Selamlık; 121 190, 205
Selem Selem (Akçesi): 38, 40
Selçûkiler: 162
Serbest: 95
Serbesti: 59
Serbest Dirlik: 27
Serbest fdare (Y er): 95
Serbest timar: 23, 24, 25, 62, 95, 149
Serbest Olmayan Timar: 25, 27, 62
Serdar-ı Hümâyûn; 129
Sıbyan Mektebi; 44
Sırp; 129, 247
Silâhtar (Silâhdar Bölükleri) 61, 157, 184, 215,

241, 242
Sipahi (Sipahiler): 5, 6, 194 
Sipah (Sipahlar); 61, 154, 215, 216, 217, 219 
Sipah Bölüğü (Sipah Bölükleri) ; 59, 176, 179,

181, 184
Sipah oğlanı (Sipah Oğlanları): 176, 181, 191 

193, 194, 196, 208, 209, 210, 228 
Sipahi Zorbaları : 5, 194, 215, 216, 217, 225

218, 219, 221, 222, 223, 228, 232; 239
242, 271 

Sol gureba: 215
Sol Ulûfeciler; 61, 215
Suhte (Suhteler); 44, 46, 47, 48, 59, 61, 69, 72 
78, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97

98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107- 108, 
109, 11, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 123,
124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 137,
138, 140, 147, 149, 152, 153, 180, 182,
185, 190, 194, 195, 206, 213, 216, 219,

220, 226, 227, 234 
Suhte Bölükleri (cemiyeti): 100, 104, 106, 11, 

120, 126, 150, 176,
Suhte İsyanları: 89, 91, 94, 100, 103, 104, 105,

107, 111, 113, 116, 123, 124, 125, 126,;131, 
,138, 140, 147, 148 

Suhte Taifesi (Teftişi): ; 92, 99, 101, 102, 104
128, 129, 140 

Sulehâ: 103 
Sürsat; 26
Sürsat Zahireleri: 50

-ş-

Şahî; 16, 17, 34 
Şart-ı Talâk; 103, 104 
Şartlandırmak: 103 
Şehir Âyanı: 799 
Şehir Subaşısı: 73 
Şii: 1
Şer’ i şerif: 25, 27, 62, 63, 81

Talebe Bölükleri; 104 
Tahrir Memurları: 32, 37 
Talebe Nakibleri; 91, 93 
Talebe-i Ulûm; 90, 93, 99, 100, 102, 106, 107, 

114, 116, 120, 121, 123 
Tefavüt-i Hasene; 34
Tekalif-i Divaniye: 24, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 

36, 62, 65, 67,
Tekâlif-i örfiye ; 23, 36 
Tekâlif-i Şâkka; 4, 35, 53, 57, 67, 195 ı 
Tekâlif-i Şeri’ yye: 23, 24, 25, 26, 34 
Terike (Tereke); 51, 53, 55, 57, 266 
Tereke yasağı: 48
Timar: 24, 26, 41, 66, 91, 98,: 124, 125, 126 ' 
Timar (Yüksek); 105 
Timar Defterleri; 10, 188 : ı - 
Timar Dirliği (Timar Dirlikleri): 31, 112, 131,

132, 134 
Timarh Dirlik Sahihleri: 34 
Timar Erbabı; 12, 36, 39, 43, 61, 85, 104, 105, 

107,114, 120, 125, 132,133,137, 141,146, 
150,152, 153, 154, 162,164, 175, 185, 236,

234, 228, 227, 226,
Timar Erbabı (Küçük): 115, 152 
Timar Erbabı (Yüksek): 115, 147, 149 
Timar Erleri; 134 
Timar Mâzul Erbabı: 107
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Timar Sahibi (Timar Sahipleri) : 29, 20, 78,104, 
136, 137,

Timar Düzeni (Anadolu) 136 
Timar Rejim i; 132, 244
Timarh Sipahi (Timarlı Sipahiler) ; 3, 25, 45,

46. 48. 57, 66. 85. 91, 94, 97, 112, 121 
130, 131. 132. 133, 134, 148, 152, 153, 
157, 164, 170, 183, 185, 186,187, 189, 221 

Toprak Kadısı: 60, 165, 275 
Topraklı Sipahi (Toprakh Sipahiler): 86, 87, 109 
Türk (Türkler): 6, 46, 6s', 68, 69, 70, 71, 72,

73, 82, 86, 110, 112, 113, 134, 247 
Türklük-Dönmelik: 6
Türkmen (Türkmenler) : 67, 128, 129, 143, 160 

- U -

Ulemâ: 103
Umumî teftiş: 107, 130, 111, 148

- Ü -

Ümera: 195 
Ümera Kapusu: 44 
Ümera Kethüdası: 128 
Ümera Köleleri: 134 
Üniversite: 86

- V -

Vakıf (vakıflar): 29, 41, 57, 62, 66, 224, 229, 
Vakıf Müesseseler!: 34, 36 
Vakıf köyleri: 149

Vakıf T im an: 25 
Vilayet Divan Ça^Tişlan: 59 
Vilâyet Hâzinesi Defterdarı: 27 
Vilâyet Teftişleri; 125 
Vilâyet Ümerası; 138 
Voyvodalar; 95, 226

- Y -

Yahudi (Yahudiler); 18, 19 
Yaylak harcı: 237 
Yeniçeri: 39 
Yevimlu Taifesi: 114 
Yevim lu Ordusu; 78
Yiğitbaşı (Yiğitbaşılar) : 61, 65, 91, 93, 94, 195, 
Yürük: 67

- Z -

Zabitler: 95 ^
Zahire Mübaşirleri; 55 
Zaim: 39, 246
Zeamet; 24, 25, 27, 62, 66, 91, 98,124, 125,126, 

132
Zeamet Erbabı (Yüksek): 147, 148 
Zeamet Erbabı; 104, 105, 107, 115, 125, 128
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Zeamet Dirlikleri (Sahipleri): 9, 137 
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DÜZELTME

Yanhş

S. 96 
Asıpkesme

S. 97 
dilinin

S. 97 
ait not (19)

S. 121 
alt not 56,5J

S. 181 
Divan Mayıt

S. 184 
İbn’ül-Esir

S. 212 
çelinin

S. 240 
Pol

S. 259 
Recik

Doğru

S. 96 
5-Asıpkesme

S. 97
ahalinin

S. 97 
alt not (1)

S. 121 
alt not (1,2)

S. 181 
Divan Kayıt

S. 184 
İbn’ül-Emin

S. 212 
selinin

S. 240 
Sol

S. 259 
Birecik


