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XVII. YÜZyıLDA OSMANLI DEVLETİ'NİN UMUMİ
DURUMU

Osmanlı Devlet.i, XVI. yüzyılda en geniş .sınırlarına ulaşmış,
Türk milletinin ve IsHim medeniyetinin varisi olarak kuvvetli bir
devlet hayatı meydana getirmiştir. Devletin hakimiyetinde yaşayan
halkın dirlik ve düzenliği yerinde, iktisadi refahı yü~sek seviyede-
dir. Ancak XVI. asrın sonlarına doğru Avusturya ve Iran'la yapılan
savaşların masrafları, devlet adamlarının idari başarısızlıkları ve
Avrupa'da merkezileşmiş merkantilist ekonominin yerle~mesiyle
Avrupalı devletlerin Amerika ve Afrika'ya yayılmaları, On Asya
devletlerini denetimleri altına almalarından doğan dış ekonomik sı-
kıntılar Osmanlı Devleti'ni zor duruma düşürmüştürı. Ülkenin için-
de ise iktisadi ve sosyal sebepler neticesinde medrese öğrencileri,
levendler ve Anadolu ve Rumeli'deki isyancılar huzursuzluklara se-
bep olmuşlardır. Anadolu'nun her tarafına yayılan CeHmler ülkede-
ki asayişi bozmuşlar halkın rahat ve huzurunu kaçırmışlardır2•

XVII. yüzyılın başlarında Avusturya ve İran'la yapılan savaşlar
Osmanlıların lehine bitmiştir. Bu başarıların arkasından Celalilere
karşı alınan sert tedbirlerle de bu mesele hafifletilmiştir. Ancak me-
selelerin asıl sebepleri ortadan kaldırılamamıştır. XVI. asrın son on
senesinden beri devam edegelen ve toprak düzeninin bozulmasıyla
ortaya çıkan reayanın çift ve çubuğun u terkederek ya büyük şehir-
lere göçü veya asilere katılmalarının önü alınamamıştır. Yine askeri

* t.Ü., Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Eğitil)1i Bölümü Öğretim Görevlisi .
.ı. Stanfort Shaw-Ezel Kurat Shaw, Osmanlı Imparatorluğu ve Modern Türkiye'nin
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yapıdaki bozulmayla ortaya çıkan ve idarecilerin kapısında olmala-
nndan dolayı "Kapu halkı" denilen kişiler de kısa süre sonra asayiş
ve huzursuzluk yapanlara katılmışlardır. i. Ahmet, II. Osman ve IV.
Murat'ın hadiseleri önlemek için aldıklan tedbirler zora dayanmak-
ta olup hadiselerin sebeplerini ortadan kaldırmaya yönelik olmadı-
ğından asayiş ve huzur tam olarak sağlanamamıştır).

Sultan İbrahim ve IV. Mehmet dönemlerinde devlet, Sadra-
zamlığa getirilen Köprülü Mehmet Paşa'ya teslim edilmiştir. Köp-
rülü, önce saraydaki kadınların entrikalarına son vermiş, arkasından
Fazıl Ahmet Paşa sadrazamlığa getirilmiştir ki, genç ve dirayetli bir
devlet adamı olan bu kişi de, alınan tedbirleri devam ettirmiştir.
Köprülülerin aldığı dirayetli kararlarla 1656-1683 seneleri arasında
ülkede belli bir rahatlama görülmüştür. Çanakkale Boğazı'nı kapa-
tan Venedikliler kovulmuş, Girit Adası. fethedilmiş, Avusturya ve
Lehlilere karşı başarılar kazanılmıştır". Içeride asayiş ve huzursuz-
luklara sebep olanlar cezalandırılmıştır5• Osmanlı Devleti'nde bu
umumi asayiş tedbirlerin yanında devlet yetkilileri ülkedeki huzur-
suzlukları ortadan kaldırmak için idarı, malı ve toprak düzeni ile il-
gili bir çok tedbirler almışlardır. Bu tedbirler arasında neticesi itiba-
riyla en önemlisi, Osmanlı idarı teşkilatında adem-i merkeiiyet
(Desantralizasyon) usulünün uygulanmaya başlamasıdır6. Devletin
gücünü ülkenin tamamında yerleştirmek diyebileceğimiz bu uygu-
lama o vakte kadar Osmanlı devlet teşkilatındaki en önemli değiş-
medir. Fakat bu idarı değişme fazla uzun süre devam etmeyecektir.
XVII. asrın sonlarında meydana gelen hadiseler Osmanlı idari teş-
kilatında Enderunlunun tekeline son verilmiştir.

XVII. yüzyılda idarı yapıdaki değişmelerle sancaklara Vezir
rütbeliler tayin edilmeye başlanmıştır. Fakat vazife yerlerine gitme-
yen Paşalar, yerlerine daimi görevliler olarak Mütesellimler gön-
dermişlerdir. Ayrıca Osmanlı taşra idaresinin esası kabul edilen Ka-
dılık düzeninde de değişiklikler olmuş, çok sayı.~a "Mazul"
ulemaya kadılıklar "Arpalık" olarak verilmiştir. Ehl-i Orf idareciler
gibi kadılarda görev yerine gitmeyerek.yerlerine "Naib"ler gönder-
mişlerdir. Görev yerlerine giden Ehl-i Orf ve Ehl-i Şer vekiller asıl

3. E.K. Shaw-S. Shaw, a.g.e., 5.260-276.
4. E.K. Shaw-S. Shaw, a.g.e., 5.276-294.
5. M. Akdağ, a.g.m., 5.226, 230. .
6. Geniş bilgi için bkz., Yaşar Yücel, "Osmaıılı Imparatorluğu'ııda Desantralizasyo-

na Dair Genel Gözlemler ... Belleten, XXXVIII/42. Ankara 1972,5.657-665.



XVIII. YÜZYıLıN BAŞLARıNDA MALATYA VE ÇEVRESİNDE EŞKIYALıK 195

vazife sahiplerini memnun etmeyi düşündüklerinden kanunları uy-
gulamada aksaklıkların meydana gelmesine yol açmışlardır7• Os-
manlı Devleti'nde bu asırda meydana gelen zulmün önlenebilmesi
maksadıyla "Adaletnameler" yayınlanmış ise de idarecilerin zulüm
ve baskılarının önünü almak mümkün olmamıştır.8

Osmanlı Devleti, içine düştüğü mali sıkıntıları hafifletmek için
de bazı tedbirler almıştır. Devlet, ihtiyacını karşılamak için ka-
nunnamelerle belirlediği vergi toplama sistemini XVII. yüzyıldan
itibaren uygulama zorluğuna düşmüştür. Kanunnamelerde vergi
miktarları değişmezken, paranın değer kaybetmesiyle vergilerden
elde edilen gelirler reelolarak değerini kaybedince halka yeni ver-
giler yüklenmeye başlanmıştır. Bu durum enflasyonu arttırırken, ar-
tan vergi yükü de halkın şikayetlerinin yükselmesine sebep olmuş-
tur.

Bütün bu gelişmelerin ardından Osmanlı Devleti, 1683-1699
seneleri arasında uzun süren savaşlara girmiştir. Bu savaşlar dolayı-
sıyla siyasi, sosyal ve iktisadi birçok problemlerle karşılaşmıştır.
Devletin içine düştüğü durumdan kurtulması maksadıyla önemli
yeni tedbirler alınmıştır. Özellikle savaş sebebiyle düşülen mali sı-
kıntıların hal çareleri olarak "Malikane Sistemi" uygulanmaya baş-
lanmıştır.9 Bu sistem Osmanlı Devleti'nde köklü değişikliklere se-
bep olmuş, mali kuvvet ve nüfUzu artan Ayan ve Eşraf daha sonra
ülkenin idari yapısında da etkili olduğu görülecektir. Yine 1691 ~e-
nesinde, Aşiretlerin isyan etmeleri üzerine Osmanlı Devleti'nde "ıs-
kan siyaseti" uygulanmaya konulmuşturlo. Asrın sonunda yapılan
Karlofça Anlaşmasıyla Osmanlı Devleti uzun süren savaş dönemini
kapatmıştır.

XVIII. yüzyıla gelindiğinde artık Osmanlı Devleti kuruluş ve
yükseliş devirlerindeki sağlıklı ve düzenli yaşantısını kaybetmiş bu-
lunmaktadır. Devletin idari, sosyal ve iktisadi birçok meseleleri bu-
lunmaktadırl1• Türk mütefekkirleri ve münevverleri devletin içine

7. M. A~dağ, a.g.m., 210-218,
8. Halil Inalcık, "Adaleıııameler", Belgeler IU3-4, Ankara 1967, s.52-,93.
9. Mehmet Genç, "Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi", Türk Iktisat Semineri,

İstanbul 1975, s.242 vd.
10. Cengiz Orhunlu, Osmanlı İn,ıparatorluğu'nda Aşiretlerin İskallı, İstanbul 1987,

s.41 vd.; Yusuf Halaçoğlu, Osmanlı Imparatorluğu'nda Aşiretlerin Yerleştirilmesi ve ıs-
kan Siyaseti, İsta!1!>uI1988, s.27 vd. .

i ı. Yücel Ozkaya, XVIII. Yüzyılda Osmanlı Imparatorluğu'nda Kurumlar ve Os-
man/ı Toplum Yaşam/st, Ankara 1985, s.6 vd.
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düştüğü idari sosyal iktisadı askeri ve ilmı müesseselerden müşaha-
de ettikleri eksikliklerin ıslah edileceğine inanıyorlar ve bu ıslahat-
lar yapılırsa devletin eski kuvvet ve kudretine kavuşabileceğini dü-
şünüyorlardı 12.

XVII. yüzyılın sonunda kaybedilen savaşlardan sonra imzala-
nan Karlofça Anlaşması Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da taaruz ve
ilerleme gücünü kaybettirmiştir. Bundan sonra devletin esas gayesi
kaybedilen toprakların tekrar alınmasıdır'J, Bu maksatla Osmanlı
Devleti'nin eski kuvvet ve kudretine kavuşabilmesi için XVIII. as-
rın başında klasik ıslahat düşüncelerinin yetmemesinin anlaşılmaya
başlanmasıyla ıslahat alanında da "Düşünce değişikliği" ortaya çık-
mıştır. XVIII. yüzyıldaki devlet adamları bir önceki asırdaki düşün-
celerden farklı olarak batı müesseselerinin nakli gibi bir ıslahat dü-
şüncesinin içine girmişlerdir. Bu aynı zamanda Osmanlı Devleti
için "Zihniyet değiştirme"de demektir. Zihniyet değişikliğiyle bir-
likte siyası, sosyal ve iktisadı birtakım ıslahatlar yapılmaya başlan-
mıştırl4• Gerçi Osmanlı Devleti XVIII. asrın başlarında eski temel-
lere bağlı devlet hayatını devam ettiriyordu fakat, devleti ıslah
etmek maksadıyla yapılan çalışmalar devleti diriltmekten çok uzak
olduğu gibi eski temeııere olan bağlılılığı da zayıflatmıştır. Toprak
düzeninde ve askerı yapıda meydana gelen bozulmalar tam mana-
sıyla önlenememiş ehliyetsiz görevlilerin halkı soymaya devam et-
tikleri ve devletin her tarafında yolsuzluk ve rüşvet artarak devam
etmektedir. Bunlara bağlı olarak sosyal huzursuzluklar şiddetini da-
ha da arttırarak yayılmıştırıs. Yenilik anlayışıyla yapılan ıslahatların
devlet hayatına biraz huzur ve rahatlık getirmiş olduğu inkar edile-
mezse de netice itibariyle istenen noktaya ulaşıldığı da söylene-
mez16• XVIII. başlarında suistimaııerle görevalanlar görev yerleri-
ne gittikten sonra ödedikleri fazla miktardaki rüşvetleri baskı ve
zulümle de olsa halktan almaya çalışmaları Osmanlı Devleti'nde
"Umumı halk ayaklanması" dahil birçok huzursuzluğun sebebi ol-
duğu söylenebilirl7, Halka yapılan zulüm ve baskıların yanında,
uzun süren savaşların da sosyal ve iktisadı hayatın sarsılmasına se-

12. Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mejküresi Tarihi, I-II, İstanbul 1978,
5.43.

13. Enver Ziya Karaı, "lll.Ahmet", tA, I, 5.165.
14. O. Turan, a.g.e., 5.550.
15. Y. Özkaya, a.g.e., 5.9.
16. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, V/i, Ankara 1988,5.7-8.
17. Ahmet Tabakoğlu, Gerileme Devrine Girerken Osmanlı Maliyesi. İstanbul 1988,

5.225.



xvın. YÜZYıLıN BAŞLARıNDA MALATYAVE ÇEVRESİNDEEŞKIYALIK lW

hep olması adeta kargaşalık bekleyenlere fırsat vermiştiris. Rume-
li'de "Hayduk"ların faaliyetleri artarken, Anadolu'da da Aşiretlerin,
Leventlerin ve Yeniçerilerin eşkıyalık hareketlerinde artışlar görül-
müştür19• Çeşitli eşkıyalık hareketlerinin yanında adam öldürme,
yol kesme ve gasb hadiseleri de artmıştır. XVIII. yüzyılda Osmanlı
Devleti'nde Ayanlık müessese olarak güçlenmiştir. 1691 seı:ıesinde
uygulanmaya konulan malikane sistemi Ayan ve Eşrafın Iktisadi
nüfUzunu artırıpış, aslında Osmanlı Devleti'nde "Memnu" olan yerli
halktan Ehl-i Orf ve Ehl-i Şer' tayin etmeme geleneği değişmiştir.
XVII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan ve "Türedi
eşkıyalığı"da denilen hareketler 1726 senesinde yayınlanan bir fer-
manla Osmanlı taşra teşkilatında köklü değişikliklere sebep olmuş-
turıo• Buna göre artık taşrada Ayan ve Eşrafdan Mütesellim, Voyvo-
da gibi vazifelere yerli halktanda tayinler yapılmıştır ki, bu da taşra
teşkilatını menfi yönde etkilemiştir.ıı

XVIII. yüzyılın başlarında görülen idari, sosyal ve iktisadi hu-
zursuzluklar Osmanlı Devleti'nin harbe girdiği senelerde daha da
artmaktadır. Nitekim, 1711'deki Osmanlı-Rus ve 1716-1718 Os-
manlı-Avusturya savaşları sırasında da durum böyle ohnuştur. Ül-
kede asayişsizlik ve huzursuzlukların artmasında, devletin savaş
masraflarını karşılamak için halktan fazla miktarda vergi ta.lebi ol-
duğu unutulmamalıdır. Gerçi önceden beri alınan "Tekalif-i şakka"
ve "Mezalim vergileri" kaldırılmışsa22 da bu tedbirler de yeterli ol-
mamıştır.

Yukarıda birkaç cümle ile vermeye çalıştığımız Osmanlı Dev-
leti'nin XVII. yüzyıl ve XVIII. yüzyılın başlarındaki umumi duru-
mundan sonra, bu çerçevede Malatya'daki eşkıyalık hareketlerini
ele almaya çalışacağız. Bilindiği gibi XVIII. asrın başlarında Ana-
dolu'nun birçok yerinde eşkıyalık hareketleri meydana gelmektedir.
Eşkıyalık hareketlerinin büyük çoğunluğu Aşiretler, Leventler ve
Yeniçeriler tarafından çıkarılmaktadır23, Biz XVIII. asrın başlarında
Malatya'daki eşkıyalık hareketlerini ele alırken esas kaynağım ız
Malatya Şer'iyye Sicili olacaktır24, Osmanlı Devleti'nde mahkeme-

18. Mücte!:?a İlgürel, "'O.I'mal]lı/a,.". İA, l2/I1, s.321.
19. Yücel Ozkaya, Osmanlı Imparatorluğu'nda Ayanıık. Ankara 1977, s.20 vd.
20. M. Akdağ, a.g.I11., s.220-224,
21. Y. Ozkaya, a.g.e .. s.159.
22. A. T.abakoğlu, a.g.e., s.290.
23. Y. Ozkaya, a.g.e., s.159-179.

.. 24. Malatya Şer'iyye Siciııerinden dokuz tanesi Miııi Kütüphanede iki tanesi de İnö-
nü Universitesi Kütüphanesi'ndedir. Bu siciııerin birincisi, H. ı059, M.1649 senesinde di-
ğeri ise H.II27-1133, M.1714-1720 senelerine ailtir.
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lerde kadılann tuttukları ve Kadı Defterleri de denilen şer'iyye sicil-
Ieri, Osmanlı dönemi Türk tarihi için en önemli kaynaklardan biri-
sidir. Özellikle mahalli hadiseleri derli toplu mahiyette bu kaynak-
larda bulmak mümkündür. Aynca, sicillere merkezden gönderilen
ferman, berat vs. gibi vesikalarda kaydedildiğinden hadiselerin tari-
hi seyrini takip etmekte mümkün olmaktadır.

Osmanlılar tarafından fethedildikten sonra Maraş Eyaletine
bağlanan Malatya, XVIII. yüzyıla gelindiğinde hala Maraş Eyale-
ti'ne bağlıdırıs. Malatya Sancağının nüfusu Türklerden ve gayrimüs-
lim Ermenilerden müteşekkildir. Sancak nüfusunun tahminen
% lO'luk gibi bir unsurunu meydana getiren Ermenilerin asayiş ve
huzursuzluklan hakkında siciııerde belge bulunmamaktadır. Aşiret-.
lerin eşkıyalıkları hakkında ise çok sayıda belge bulunmaktadır.
Yalnız bu belgeleri değerlendirmeye geçmeden Malatya'daki aşiret-
lerin, Osmanlı Devleti'nin umumunda olduğu gibi eşkiyalıklan ve
eşkiyalık faaliyetlerinde bulunan aşiretlere karşı te9bir olarak alı-
nan tedbirlerden biri olarak Osmanlı Devleti'nde "ıskan Siyaseti"
hakkında kısaca bilgi vermek faydalı olur kanaatindeyiz. ıskan,
mevsimlerin seyrine uyarak yer değiştiren konar-göçer toplulukla-
nn beııi mekanlara yerleştirilmesi diyebileceğimiz idarı ve ekono-
mik tedbirlerdir. Devletlerin kuruluş ve parçalanmalannda büyük
nüfus hareketlerinin olduğu hatırlanırsa, Osmanlı Devleti'nde, siya-
sı ve askeri unsurların yanında, devletin gelişmesinde ve fethedilen
yerlerin Türkleştirilmesinde olduğu kadar, boş yerlerin şenlendiril-
mesi, ekonomik hareketlilik kazandırılması ve yeni yerleşim yerleri
kurulması maksadıyla uyguladığı siyasettir. XVII. asrın sonlannda
ve XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin doğuda ve batıda yaptığı
uzun savaşlar, ülkenin idarı, maıı, iktisadı, adıı ve içtimaı nizamını
bozmuştur. Bunların neticesinde büyük halk toplulukları yerlerini
terkederek başka yerlere gitmek mecburiyetinde kalmıştır. Yerleri-
ni terkeden halkın tekrar eski yerlerine iskan edilmesi için çok gay-
retler sarfedilmiştir. Osmanlı Devleti'nin nüfusunun önemli bir kıs-
mını meydana getiren aşiretlerin iskanı, nüfus intikalinden çok
farklı olarak değerlendirilmelidir. Çünkü iskan siyaseti, her şeyden
evvel belirli bir hukuk ve nizam dairesi içerisinde yapılmıştır26•

XVIII. yüzyılın başlarında Malatya'da Aşiretlerin, Levendatın
Yeniçerilerin ve idarecilerin meydana getirdikleri eşkiyalıklan
meydana geliş biçimi itibariyle iki başlık altında toplamak müm-
kündür:

25. Tuncer Baykara, Aııadolu'ııuıı Tarihi Coğrafyasına Giriş /. Ankara 1988,5.104.
26. Yusuf Halaçağlu, a.g.e., 5.1-27.
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A. Eşkıyalık ve yol kesme hareketleri,

B. İdarecilerin halka zulümleri,

A. Eşkiyalık ve Yol Kesme Hareketleri

Yukarıda belirttiğimiz gibi XVIII. yüzyılın Osmanlı Devleti'ni
uğraştıran en önemli meselelerden birisi göçler ve aşiretler mesele-
sidir27• Devlet adamları bu hadiseleri önlemek için birtakım tedbir-
ler almışlardır; halkın vergi yükünün hafiftetilmesi, yöneticilerin
halka zulüm etmemelerini isteyen adaletnameler ve izlenen iskan
siyaseti bunlardan bazılarıdır28• Devletin bu tedb,irlerine rağmen;
tam olarak eşkiyalık hareketlerini önlediğini söylemek zordur. Os-
manlı Devleti'nin birçok yerinde olduğu gibi Malatya'da da eşkiya-
lık hareketlerini yapanların başında Aşiretler, Leventler, Yeniçeri-
ler ve idareciler gelmektedir.

Malatya Sancağı, Osmanlı toprak sistemi içerisinde ayrı bir yö-
netim şekli olan "Hass"lardan birisi olarak Valide Sultan has ların-
dandır. XVIII. yüzyılın başlarında Rışvan Aşiretinin tasarrufuna ve-
rilmiştir29, 1714-1720 seneleri arasında aynı zamanda Adana
Beylerbeyi olan Rışvanzadelerden ismini tespit edemediğimiz birisi
aynı zamanda Malatya Sancağı Mutasarrıfıdır. 1 Temmuz 1720 ta-
rihinde sicile kaydedilen belgede, Rışvanzade Mehmet'in 1715 se-
nesinde daha önceden beri Malatya Sancağına malikane mutasamf
olduğu ancak adamları şekavette bulunduğu için sancağın yarısı ta-
sarrufundan alınmıştır. Tekrar müracaat etmesi üzerine Mart 1716
tarihinden itibaren senede 7800 kuruş ödemek şartıyla ömür boyu
malikane olarak verilmiştirJo. Ancak bütün Anadolu'da olduğu gibi
~alatya Mutasamfı da, ikinci vazifesine gitmeyerek yerine oğlu
Omer'i Mütesellim tayin etmiştir)!. Ayrıca Malatya'nın "Hass" arazi
olmasından dolayı da Mütesellimler aynı zamanda Voyvodalık gö-
revini yürütmektedirlerJ2, Bu döneme Osmanlı Devleti'nde birçok
tımarın malikane serbest tımar olarak verildiği bilinmektedirJJ,
Voyvoda, reis, subaşı, ağa gibi bir tabir olup, Osmanlılarda XVII.

27. Y. Özkaya, a.g.e., 5.159.
28. 1. Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., 5.7-8.
29. Malatya Şer'iyye Sicili, Belge No: 105, 137, 168, 169; Y. Halaçoğlu, a.g.e.,

5.135-136.
30. Malatya Şer'iyye Sicili. BeL.No: 141.
31. Malatya Şer'iyye Sicili. BeL.No:93, 94.
32: Malatya Şer'iyye Sicili, Belge No: 93.
33. Y, Ozkaya, a.g.e., 5.200-202.
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asırdan itfbaren kullanılmaya başlanmıştır. Tanzimata kadar kulla-
nılan Voyvoda, tahsil memuru demektir34• XVII asırda Voyvoda,
bir şehir ya da küçük bir eyalete ait bir sultanın bir baş vezirin, bir
kaptanpaşanın ya da devletin yüksek rütbeli görevlilerinin hassı
olan yerlere tayin edilirlerdPs. Nitekim Valide Sultan Haslarından
olması dolayısıyla Malatya Sancağında da Voyvoda'nın bulunması
'tabiidir. XVIII. asırda birçok devlet idaresinde olduğu gibi Vayvo-
.dalıklarda da usulsüzlükler 0lmaktadır36•

XVIII. yüzyılın başlarından itibaren Malatya sancağındaki Aşi-
retlerin eşkiyalık hareketleri şöyle gelişmiştir. 1701 yılında Malat-
ya sancağında Gerger ve Kahta kazalarına tabi yirmi altı köye yer-
leştirilen Zorkanlı Aşireti mensuplarının yerleşik halka
zulmetmeleri ve eşk:iyalık yapmaları üzerine bu defa da Rakka'ya
sürülmüşlerdir3? Yine aynı yıııarda Cihanbeyli Aşiretine bağlı Keli-
çorlu topluluklarının Malatya Sancağı bölgesinde atlı gruplar ha-
linde gezdikleri, yol kesip eşkiyalık yaptıkları ve yerleşik halka zul-
mettiklerinden dolayı Rakka'ya sürülmelerine emir çıkarılmıştırJ8•
1703 yılında Kilis civarında yaşayan Girizi Aşireti Malatya'da is-
kan edilmiştir. Malatya'ya iskan edilen Girizi Aşiretinin eşkiyalık
faaliyetlerine devam etmeleri ile bu defa da Malatya'da asayişsizli-
ğe ve huzursuzluğa sebep olmuşlardır. Bunun üzerine aşiret tekrar
Kilis'e gönderilmiştir.39 XVIII. yüzyılın ilk yıııarında Malatya civa-
rında yaşayan Mürdlü, lapovalı, Yarçeganlı ve Divanlı toplulukları
da eşkiyalık hareketlerinde bulunduklarını tespit edebilmemize rağ-
men bu eşkıyalıkların boyutlarını belirlemek mümkün olmamakta-
dır. Yalnız bu aşiretlerin meydana getirdiği huzursuzlukları önle-
mek için devlet bu aşiretleri Rakka'ya sürmek için ferman
yayınlamıştıro.

III. Ahmet'in tahta geçmesinden sonra alınan yeni tedbirlerle,
ülkede dirlik ve düzenin teminin edilmesinde bazı başarılar sağlan-
mışsa da eşkiyalıkların önü alınamamıştır. Nitekim, çalışmamızın
temel kaynağını teşkil eden 1714-1720 tarihli Malatya Şer'iye Sici-
lindeki41 belgeler, Aşiretlerin, Levendatın ve Yeniçerilerin eşkiyalık

34. M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sö:liiğii. III. İstanbul
ı983, s.398.

35. Y. {)zkaya, a.g.e .. s.202.
36. Y. Ozkaya, a.g.e., s.164.
37. Y. Halaçoğlu, a.g.e., s.45.
38. Y. Halaçoğlu, a.g.e., s.45.
39. Y. Halaçoğlu, a.g.e., s.46.
40. Y. Halaçoğlu, a.g.e., s.79. ..
41. Bu defter tarafımızdan 1989 senesinde Fırat Universitesi Sosyal Bilimler Ensti-

tüsü'nde Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanmışlır.
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hadiselerinin devam ettiğini göstermektedir. Şer'iyye sicilindeki
belgelere dayanarak Malatya'daki eşkiyalık hareketleri ve yol kes-
me hadiseleri hakkında şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. 1717
Martının başlarındaki bir belgede, malikane olarak Rakka Eyaletine
Mutasamfı olan Vezir Ali Paşa'ya, Maraş, Halep, Humus, Adana,
Diyarbakır civarında yaşayan Arap, Türk ve Kürt aşiretlerinin şaki-
lik yaptıkları yol kestikleri adam öldürdükleri belirtilmiş ve Muta-
samf Ali Paşa'dan, "MürGr-ı 'ubGr iden ebna-i sebil ve zevvac ve
tüccarın ve bil-cümle ol taraf havalide ve dayık-ı halkü'l-beraya
olan re'aya ve sükkan-ı vilayat ve ebna-i sebilin temmnim ve tan-
zimleri ve asayiş ve istirahatları ehemm-i mühim-i Devlet-i 'Aliyye
ve elzem-i Sultaniyye' olduğu bildirilerek o bölgelerde Araban ve
Ekrad ve Türkman "eşkıyanın kemal-i mertebede zabt ve rabtları ve
içlerinde fesad ve şekavet üzre olanların cism-i 'urGk-ı müfsidele-
rin" ortadan kaldırılması istenmiştir'ı. Yukarıda da görüldüğü gibi
ülkedeki eşkıyalık hareketlerinin mahiyeti ve boyutları belirtilerek,
devletin hadiseler üzerindeki hassasiyeti dile getirilmiştir. Bu cüm-
leden, 1718 yılı Nisan ayının başında sicile kaydedilen bir belgede
de Erzurum'dan Malatya'ya kervanıyla gelen tüccar, Malatya Kaza-
sına bağlı Çermik köyü yakınında Derviş Değirmeni denilen .yerde
Koyunoğulları Aşiretinden "Sadık ve Hüseyin ve karındaşı ısmail
ve Mehmed ve Oruç ve Hakverdioğlu ve Ciğeriyanlık Yusuf ve
sa'irleri bi'l-kül1iye Mustafa ve Hacı ve Karaçorlu'dan Hasan ve
sa'irleri ve nefer-i eşkıya"nın kendilerine saldırdığını ve bir adamla-
rını öldürdüğünü ve "bir kise akçe ve dört re's at yüz kuruşluk eşya-
larını aldıktan sonra Morhamam garbına geldikten sonra dahi üzeri-
mize" tekrar hücum ettiklerini şikayet etmiştir'3. Yine 1719 yılı
Temmuz ayının ortasında, Diyarbakır Beylerbeyi Osman Paşa'nın
Kapu Kethüdasının Çuhadarı (hizmetçi, kapıcı) Yusuf Malatya'ya
gelirken Hasançelebi ve Hasbetrik arasında Ardıçlıdere denilen yer-
de bölgede eşkıyalık faaliyetlerinde bulundukları anlaşılan "Koyu-
nuşakları ile Karaçorlu taifesinden ba'zıları önüne inüb soyub ken-
düyü dahi katı eyledikleri" bunun üzerine Malatya Sancağı
Mütesellim ve Voyvodalığı yapan kişiden "fesad ve şekavet iden
bişelere her bir mahalde bulunurlar ise 'ala eyy-i hal ile ahz ve bila
aher cezaları tertib" edilmesi hakkında emir gönderilmiştif"4. Ayrıca
mesele ile alakalı olarak Adana Beylerbeyi olup aynı zamanda Ma-
latya Sancağı Mutasamna ferman gönderilmiştir. Bunun üzerine

42. Malatya Şer'iyye Sicili. BeL. No. 205.
43. Malatya Şer'iyye Sicili. BeL. NO.n.
44. Malatya Şer'iY)'e Sicili. BeL. NO.93; 94.
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Adana Beylerbeyi, oğlu Ömer'i eşkıyaları.yakalamak üzere "Müba-
şir" tayin etmiştir. Mübaşir tayin edilen Omer'de eşkıyalar üzerine
yürümüş, "Karaçorlu Bekir ve ~arındaşı Kör Mehmed ve Can Ka-
lender ve Nebioğlu Hüseyin ve ıbrahim oğlu Ali oğlu Murtaza tam
dokuz nefer" sağ olarak ele geçirmişler ve Karaçorlu'dan iki kişi ile
Koyunoğullarından bir kişi de öldürülmüş diğer bir kısım eşkıya da
Munzur Dağına kaçmışlardır4'. Sicile kaydedilen bir sonraki belge-
de de eşkıyalardan yakalananların cez~~arının verilmesi maksadıyla
Adana'ya gönderilmesi için Mübaşir Omer'e buyruldu göndermiş-
tif46,1719 senesi Haziran ayı başında, Erzurumlu tüccarlardan Mus-
tafa, Malatya'da mahkemeye gelerek Abidin adında birisini şikayet
ederek "Tarih-i kitabdan bir sene mukaddem sabah namazı vaktin-
de Kuloğlu Ali Ağa ve tevabbi' Seyyid el-Hac Osman ve Yakub ve
mezbur Seyyid Zeynel Abidin nam kimesneler üç yüz şett elvan
ipeğimi sarika itmekle" diye şikayette bulunmuş ancak "isbat-ı bey-
yineden 'acz idüb" bunun üzerine davasından vaz geçirilmiştir47•
Burada hırsızlık hadisesinin olup olmamasını değerlendiremesek
bile Aspuzu denilen yerde eşkıyalık hareketlerinin olduğu şüphesiz-
dir. Yukardaki belgelerden Malatya'da 1714-1720 yılları arasında
Karaçorlu ve Koyunoğulları topluluklarının yaptıkları eşkiyalık,
yol kesme ve adam öldürme hareketlerinin geniş boyutlu hadiseler
olduğu söylenebilir. Yalnız şunuda belirtmek gerekir ki, Osmanlı
Devleti'nin savaşta olduğu senelerde eşkıyalık hareketleri diğer za-
manlara oranla daha da artmaktadır. Osmanlı Devleti'nde aşiretlerin
eşkiyalıklarının önlenebilmesi için alınan tedbirler XVIII. yüzyıl
boyunca devam edecektir, Fakat aşiretlerin eşkıyalık hareketlerinin
önü alınamayacaktır.

Eşkiyalık ve yol kesme hadiseleri sadece bölge halkı üzerine
değildir. Bir yabancı elçinin de bu tip bir hadiseye maruz kaldığını
tesbit edebiliyoruz. Hindistan elçisi. olduğu anlaşılan Niyazi Han
adındaki zatın Mart i716 tarihinde ıstanbul'dan ülkesine dönerken
Malatya'nın İzollu48 bölgesinde eşkıyaların saldırısına uğramış ve
eşyaları gasp edilmiştir49, XVIII. yüzyılda Osmanlı Devletinde eşki-
yalı k hareketlerinin değerlendirilmesinde farklı bir durum ortaya çı-

45.Malatya Şer'iyye Sicili, BeL.No. 108.
46. Malatya Şer'iyye Sicili, BeL.No.l 09.
47. Malatya Şer'iyye Sicili. BeL.No.56.
48. İzollu Aşireti Malatya civarında yaşayan aşiretlerden biridir. XVIII. asrın başla-

rında eşkıyalık faaliyetlerinde bulundukları için Rakka'ya iskanlarına emir çıkarılmasına
rağmen, tekrar afedildiğine dair kayıt bulunmaktadır. Malatya Şer'iyye Sicili, BeL.
NO.223.

49. Malatya Şer'iyye Sicili, BeL. NO.223.
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kar kanaatindeyiz. Herhangi bir ülkenin elçisi bir başka ülkenin
topraklarında iken bulunduğu ülkenin koruması altındadır. Bir elçi
ve beraberindekilerin emniyetli yollardan ülkesine gönderilmesi de
o devletin görevleri arasındadır. Nitekim, Hindistan elçisinin yanın-
da da Yusuf Ağa adında bir vazifeli verilmiştir. Fakat alınan bu ted-
bir yetmemiştir. Osmanlı Devleti yetkililerinin aldığı tedbirlere rağ-
men böyle bir vakanın olmuş olması, bu yıllarda eşkiyalık
hareketlerinin büyük boyutlara ulaştığın.ın göstergesi kabul edilme-
lidir.

Yukardaki belgelerin ışığında ı714-1720 yılları arasında Ma-
laty'a'da eşkiyalık yapan toplulukların, Keli-Çorlu, Koyunuşakları
ve Izollu aşiretleri olduğu tesbit edilmektedir.

Yine aynı dönemde Malatya'da eşkiyalık yapan bir başka top-
luluk Levendattır. Levend, Osmanlı Devleti'nde deniz askerine ve-
rilen addır ve ordunun vurucu gücünü meydana getirir. Osmanlı ta-
rihinde bazan Saruca ve Sekban adlarıyla birlikte kullanılırsa.
Osmanlı Devletinde Leventliğin ortaya çıkışını hazırlayan idari, ik-
tisadi ve sosyal birçok sebepler bulunmaktadırsı. XVII. yüzyıldan
itibaren asayiş ve düzeni bozarak eşkiyalıkların içinde gördüğümüz
Levendlerin bu durumları XVIII. asrın başlarında da aynıdır ve
devleti uğraştıracak boyutlardadırs2. ı775 senesinde Leventliğin
kaldırılmasına kadar da eşkiyalıklara devam etmişlerdirsı. 3 Nisan
1718 tarihindeki bir belgede, Maraş Eyaletindeki Levendatın sefere
gitmedikleri ve "Kapusuz bacasuz gezüb" halka zulmettiklerini be-
l.~rterek Eyaletteki Vali, sancaklardaki Mütesellim ve diğer Ehl-i
Orf idarecilerin Levendatın eşkiyalıklarının önlenmesi emredilmiş-
tir. Bu belgenin devamında da bölgedeki ~evendat eşkiyalıklarını
önlemek için Akşehir Sancağı Mutasarrıfı ıbrahim'in görevlendiril-
diği belirtilmiştirS4• Bundan başka sicile kaydedilen, Maraş Valisi
Vezir Ahmet Paşa'ya yazılan 24 Nisan 1720 tarihli bir fermanda,
XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin önemli bir iskan sahası olan
Rakka'ya gönderilen aşiretler için bölgenin "Makarr ve güzergahlar
olduğundan" aşiretlerin kolayca zabtedilebilmeleri maksadıyla em-
niyet altına alınması gerektiği belirtilmiştir. Fakat, civarda bulunan

50. Mustafa Cezzar, Osmanlı Ta,.ihinde Leventle,., İstanbul 1965, s.18-19.
51. M. Cezzar, a.g.e .. s.46-47.
52. Y. Özkaya, a.g.e .. s.55-58.
53. M. Cezzar, a.g.e .. s.3lO.
54. Malatya Şe,.'i)')'e Sicili, BeL.NO.129.
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eyaletlerin ve sancakların kapı halkı olan Levendatın, bölük bölük
etrafta gezdikleri ve buralarda yaşayan halka zulmettikleri belirtil-
miştir. Yine belgede, "Re'aya fukarasının bugün hücum-ı umuma
takat getiremediklerinden perakende ve perişan oldukları" ve böl-
gedeki halkın bir kısmının dağlara kaçtı ğı bir kısmının da "Konar-
göçer Ekrad ve Türkman zirine girüb kadimi yerlerini ve yurdtları-
nı terk itmeleri" dolayısıyla eyalette bulunan "Yadi ve sahranın şen-
liksiz" kaldığı belirtilmiştir. Yine aynı belgede, Maraş Eyaletindeki
tımar ve zeamet köylerinin harap olamaları dolayısıyla devletin za-
rara uğradığı, buralarda yaşayan halkın devlete vergilerini vereme-
dikleri gibi vaktinde seferlere katılamadıkları da belirtilerek Leven-
dat eşkiyalıklarına karşı tedbirler alınması istenmiştir55, Bu
belgelerde Malatya'da Levendatın neler yaptıklarını tespit etmek
mümkün değilse de Maraş Eyaleti'nin ve Anadolu'nun umumundan
farklı bir durumda olduğu iddia edilemez.

Malatya Sancağında eşkıyalık yapan bir topluluk da Yeniçeri-
lerdir. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti'nin düzenli ordusunun esas
unsuru olan Yeniçeriler, 1584 senesinde Şehzade Beyazıd Yaka-
sı'ndan sonra Anadolu'nun her tarafında Yeniçeri Serdarlıkları şek-
linde teşkilatlandırılmışlardırs6• Devlet teşkilatlarında meydana ge-
len bozulmalara paralelolarak Yeniçeri teşkilatında da
bozulmaların başlamış olduğu bilinmektedir. Daha sonra Yeniçeri-
ler Anadolu'nun her tarafında eşkiyalık faaliyetlerinde eşkiyalıkları
daha da artarak devam etmektedir. 1718 senesi Şubat ayı sonlarında
Malatya Kadısına gönderilen bir fermanda, "Yeniçeri ta'ifesinin ev-
za' ve etvarları nehç-i şer'-i kadimden hariç" olduğu belirtilerek sar-
hoş olarak sokaklara çıkan Yeniçerilerin halka zulmettikleri ve es-
nafın "Dükkanıarını açıp oturmaya kudretleri kalmayub ve evlerine
varub hililf-ı şer'-i şerifçe türlü teklifat" ile huzursuzluklara sebep
oldukları ve Ocak Çavuşlarını dinlemedikleri, gruplar teşkil ederek
halktan zorla senet almaktadırlar. Fermanda suçluların yakalanıp
hapsediImeleri ve gereken cezaların verilmesi için Yeniçeri Ağası
Abdullah Paşa'nın göndereceği buyrulduya göre hareket edilmesi
istenmiştirs7• Bu belgenin arkasından sicile kaydedilen buyrulduda
ise, Malatya'da fesat ve şekavet üzere ola "Lamikoğl,~ Ali ve el-Hac
Ahmed ve Sarı Ali oğlu Hüseyin ve Abazalıoğlu Uveys ve Seydi
Gazi Beşe" adındaki şakilerin kaçmalarına müsaade edilmeden ya-

55. Malatya Şer'iyye Sicili. BeL. NO.187.
56. Şerafetlin Turan, Kanuni'nin Oğlu Şelızade Beyazıd Vak'ası. Ankara 1961,

s.177.
57. Malatya Şer'iyye Sicili. BeL. NO.ın.
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kalanarak cezalannın verilmesi istenmiştir". Aynca, Yeniçeri 01-
madıklan halde Yeniçerilik iddiasında bulunarak asay'işi bozanlar-
da bulunmaktadır. 27 Ocak 1717 tarihinde, Mehmet, ısmail ve Ali
adlanndaki bazı kişilerin "Biz Mora seferinden berü Yeniçeriyiz"
diyerek raiyyet vazifelerini yerine getirmedikleri görülmektedir.
Bunun üzerine Malatya Kadısına, bu durumun önlenmesi için emir
gönderilmiştir'9. Anadolu'da Yeniçerilerin şekavetleri 1826 senesin-
de bu müessesenin kaldırılmasına kadar devam etmiştir.

B. İdarecilerin Halka Zulümleri

Sicildeki kayıtlar arasında muhteva itibariyle farklı bulduğu-
muz, toplu halk hareketi diye değerlendirdiğimiz bir kaydın bulun-
ması dikkat çekicidir. Bu belge, adı kaydedilmeyen Malatya Müte-
sellimi olan zatın, "kanOnsuz olarak fukaraya zulm etmesi"ne
karşılık zabitler ve halkın aldığı ortak davranış kararıdır. Bu asırda
Osmanlı Devleti'nde idarecilerin kanunsuz davranışları ve halka
zulmetmeleri ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Ancak bu belgede,
Mütesellimin zulmetmeye devam etmesi halinde, halk ve. zabitlerin
Mütesellime karşı birlikte hareket etmeye "Nezr" etmeleri dikkate
değerdir. Şurada halkın zabit diye bilinen mütesellimden gayri di-
ğer Ehl-i Orf idarecilerle birlikte hareket etmeleri kararı da önemli-
dir. Çünkü, kanunsuz davranışlar karşısında bazı idarecilerin halkla
beraber hareket etmesi devlet idaresinde adaletin uygulanması ve
halkın devletine güvenmesini temin etmektedir. Bir başka ifade ile
söylemek gerekirse yapılan kanOnsuz davranışlara karşa hassasiyet,
XVII. asırda hala devam etmektedir. Yalnız bütün hassasiyete kar-
şılık XVIII. asırda Osmanlı Devleti'nin bazı bölgelerinde de buna
benzer hareketlerin önü alınamamıştır.60

XVIII. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin birçok bölge-
sinde olduğu gibi Malatya'da da tam manasıyla huzurlu bir idarı,
sosyal ve iktisadı hayatın devam ettiği söylenemez. Ancak Aşiretle-
rin, Leventlerin ve Yeniçerilerin meydana getirdikleri asayişsizlik
ve huzursuzluklar umumi manada Osmanlı Devleti'nde alınan ted-
birlerle azaltılmıştır. Osmanlı Devleti'nde bütün XVIII. asır boyun-
ca asayiş ve huzursuzlukların sebeplerinin ortadan kaldırılması için
tedbirler alınmaya devam edilmiştir.

58. Malatya Şer'iyye Sicili, DeL. No. ı78.
59. Malatya Şer'iyy£' Sicili, BeL. NO.2l ı.
60. Malatya Şer'iyye Sicili, BeL. NO.7.
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EK-l

Malatya Şer'iyye Sicili Belge No:7

'-',

Malatya ahalisi Meclis-i Şer'ide ahd-i nezr itmiştir-ki mütesel-
lim Kenan Ağa şer'isiz haps ve fukarayı ahz ve zulm itmekle fi ma
tenbih Kenan bir kimesneyi şer'isiz tutmaya tutar ise cümle ile men'
ve def eylemeye cümle böyle ahd itmişlerdir. Bu mahaııe kayd
şüd.

EK-2

BeL. 223

Kıdvetü'l-kuzzat ve'l-hükkam ma'denü'l-fazl ve'l-keIam mevla-
na Malatya kadısı zıde fazlehu ve kıdvetü'l-emasil ve'l-akran ber-
vech-i seııimi zıde mecdehu tevkı-i ref-i hümayun vasıl olucek
ma'lum ola ki cenab-ı imaret me'ab halet-i nisab-ı iktisab Hint Padi-
şahı tarafından sefaret ile münba-is olan el-Hac Niyazi Mehmed
Han dame 'uluvveh tarafından dergah-ı mu'aııama 'arz-ı hal sunub
muma-ileyh der-devlet medanma gelür iken Malatya kazasına tabi'
Murad suyu gurbunda Izollu nam karyede Süleyman Ağa dimekle
ma'ruf kimesnenin hanesine nüzQl ol gice karye-yi mezbure ihtiyar-
lanndan 'Osman Efendi dimekle meşhur kimesne dahi mezburun
hanesinde bulunmakla muma-i-leyhin eşyasından bir firengi ve bir,
Hindistanı ve ve iki kılınç ve bir mudissa hançer ve bir sade sımli
hançer ve bir bohçada bir zerli ve bir Hemedanı yakut ve iki desdar
ve iki beyaz kaftan ve zerli kemer-ben d ve dahi ba'zı eşyalan hane-
i mezburda sarika olunduğunu bildirub eşya-yı mezkure şer'ile
zuhura getirilub tahsil ve ihkak-ı hak olunmak babında emr-i şerı-
fim rica eylediği ecelden vech-i meşruh üzre şer'le getirilub ihti-
mam olunmak babında ferman-ı 'alişantm sadır olmuşdur buyur-
dum ki şer'li göresiz tahnren fi evasıt-ı şehr-i Rebi' el-ahire sene
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Be-makam-ı Konstantiniyye

EK: 3

Bel: 178

Şeri'at şi'ar Malatya kadısı efendi zıde fazlehu kıdvetü'l-emacid
ve'l-a a'yan ocakda sabıkan sen sürücübaşı olQb Anadolu'nun orta
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kolunda 'asker sürücülüğüne me'mOr 'Ali zıde mecdehu inha olunu-
ur ki medine-i Mayatya'da Yeniçeri ta'ifesinin evza' ve etvadan
şer'i ve kanundan bi'l-külliye taşra olOb mesd ve la ya'kıl isvaka
düşOb nassın ağızlanna ve dın ve iymana şetm idOb re'aya ta'-
ifasini gOne gOn eziyet ve erbab-ı sınayı dahi açOb oturmaya kud-
retleri olmuyOb ve evlerine dahi varOb gOne gOn teklifleri ile renci-
deden hali olmayOb ve diyar-ı ahare gitmeleriyle ve ocak
cavOşlanndan Mustafa ÇavOş üzerinde beş altıyüz ademi cem'iyyet
idOb benim ile mu'-ameleniz nedir emr-i şer'in deyOb üzerlerine
çıktıkda beş altı nefer adem hançer ile yüzünden ve bir kaç yerin-
den mecrOh idub mevta garib oldukda bırakub eümle Aspuzu nam
mahalde mahkemeye varub mezbur Mustafa Çavuşun su-i halini
haber virub didikleri gibi kerhen yazub ve cebren sened alub ve bir-
kaç kimesne cem' ile ve serdar ile şer'i da'vamız vardır izhar ile
deyub ihlal ve cem'iyyet ile cebir idub cem'iyyet ile da'va görülmez
deyu su'ubbet ile def olunub bii'is-i cem'iyyet ve fesada mü'eddi ve
şekavet üzre olanlardan Lamikoğlu 'Ali ve el-hac 'Osman ve Çerçi
Bektaş ve Topaloğlu ve A.!lantıoğlu el-hac Ahmed ve San 'Ali oğlu
Hüseyin ve Abazalıoğlu Uveys ve Seydi Gazi Beşe nam şakilerin
şer'an lazım gelen ceza-i sezalan tertib olunmadıkça icra-i ahkam-ı
şer'iyye ve ikamet-i hudud Mustafa'ya mümkin değildir deyu Ma-
latya kadısı 'arz ve i'lam bu makUle fesada cesaret idenlerin şer'ile
haklarından gelinrnek ve 'ibaduııah'a zarar ve fesadları def olun-
mak mühim olmağla tertib-i cezaları görülmek babında ferman-ı 'a-
li sadır olmağın mucebince işbu mektub tahri'r ve irsal olunmuşdur.
vusulünde gerekdir ki sen Anadolu'nun orta 'asker sürücülüğüne
me'mur 'Ali Ağa zıde mecdehusun zikr olunan Lamikoğlu 'Ali ve
el-hal 'Osman ve Çerçi Bektaş ve Topaloğlu ve Atlantıoğ~u el-hac
Ahmed ve Sarıoğlu 'Ali oğlu Hüseyin ve Abazalıoğlu Uveys ve
Seydi Gazi Beşe namdan şakilerin bir ferdi firar ve ga'ib itdiril-
meyub 'ala-eyyi-hiil ma'rifet-i şer'le ahz ve kabz ve her birinin üzer-
lerine şer'an sasit ve zahir olan medar-ı tescil ve kendüleri mahaıı-i
mezbure münasib kal'ada kal'a-bend olunub suret-i siciııeriyle key-
fiyet ve ahvaııeri 'arz ve i'lam ve cezaları tertib içun tevcihle fer-
man-ı 'ali sadır olursa ana göre 'amel olunmak üzre ziyade dikkat
ve ihtimam ve hiliif-ı emr-i 'alişan vaz' ve hareketden ziyade hazer
ve mucib-i rnek tubla 'amil olasız tahrıren fi eva'il-i Rebi'ü'l-ahire
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El-Hakı,. 'Ahdullah A,~a-yı Yeniçeriyôn-ı Dergôh-ı 'Ali
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