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I. GIRI ~~
Ar~ivlerimizde bulunan "muhallefat kay~tlar~"' Türk iktisadi ve
sosyal tarihinin ayd~nl~~a kavu~turulmas~~bak~m~ndan çok de~erli
belgeler olarak kar~~m~za ç~kmaktad~ r. Bunlar üzerinde yap~lacak
çal~~malar, her~eyden önce ölenlerin servetleri ve her türlü ili~kileri
hakk~nda de~erli bilgiler sa~l~yabilece~i gibi, bir fiyat tarihinin yaz~labilmesi için de bunlar önemli birer kaynak olma özelli~ine sahiptirler. öte yandan söz konusu muhallefat kay~tlar~~ musadere olay~~ ile birlikte ele al~nd~~~ nda, bunlardan iktisat tarihçisinin sa~l~yaca~~~faydan~n
alam daha da geni~lemekte ve böylece Osmanl~~mali politikas~ndaki
önemli baz~~noktalar~~ayd~nIatabilmek olanaklar~~ do~maktad~r.
Tarihimiz için genel ve sa~l~kl~~sonuçlar~n elde edilebilmesi
muhakkak ki uzun y~llar~~gerektiren ve mümkün oldu~u kadar çok
veriye dayanan ara~t~ rmalar~n tamamlanmas~na ba~l~d~r. Yoksa,
muhallefat defterleri ve musadere olay~~üzerinde yap~lacak geli~igüzel
çal~~ malar tarihimizin iktisadi yorumu için faydal~~olmak ~öyle
dursun, yan~lt~c~~sonuçlar elde edilmesine yol açabilir. Nitekim baz~~
ki~ilere ait muhallefat defterleri üzerinde yapt~~~m~z çal~~malar bize
bunlar~n, Imparatorlu~un genel bünyesi içinde oldu~u kadar kendi
sosyal s~n~flar~~içinde de atipik örnekler olabilece~i izlenimini vermi~tir.
Osmanl~~idari ve mali terminolojisinde "muhallefat" dendi~i zaman ölen
veya öldürülen ki~ilerin geride b~rakt~klar~~her türlü mal, e~ya ve para (borçlar~~ve
alacaklar~~da dahil olmak üzere) s~~kastedilir. Muhallefat kay~tlar~~ da bu geride b~rak'.
lanlarla ilgili her türlü yazi~may~~ihtiva eden belgeler demetini ifade eder. Muhallefat
Defteri dendi~inde ise, ki~inin geride b~rakt~~~~ ~eylerin sadece listesini anlamak
gerekir.
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Bu konudaki çal~~ malarda, her muhallefat sahibini önce kendi
sosyal s~n~f~~içinde bir yere oturtmak gerekir ki, bu da söz konusu
sosyal s~n~flar hakk~nda bir tak~ m ön bilgiler gerektirecektir. Oysa,
ço~u zaman bu ön bilgilerin de tarihçinin elinde haz~r olmad~~~n~,
ara~t~rmaya ba~l~~ oldu~unu belirtelim. Örnek vermek gerekirse,
tarihimizde önemli bir yer tutan ve burada bizi de ilgilendirecek olan
ayanlar~~gösterebiliriz. Nitekim herhangi veya belli bir âyana ait
muhallefat kay~tlar~n~ n incelenmesi, âyan s~n~f~~hakk~nda yeterli ve
genel bir ön bilgiye sahip olmad~~~m~z için belki fazla bir ~ey ifade
etmeyecek, fakat ancak ayanlar hakk~nda baz~~ön bilgileri sa~lamakta
faydal~~ olabilecektir. O halde baz~~yöntemlere ba~vurarak aç~~a
ç~kar~ lan tarihi belge ve bilgileri, tarihin genel ak~~~~içinde anlaml~~
olabilecekleri bir yere yerle~ tirmek ya da benzer yöntemler yard~m~~
ile genel olarak anlaml~~ve geçerli olabilecek tarihi verileni saptamak
gerekir. Çünkü yap~lan çal~~malar ve yay~ nlanan belgeler ancak bir
özel hali veya bir istis~tay~~ göz önüne seren belge olmaktan kurtuldu~u
anda tarih denen sürecin yorumunda anlaml~~ve faydal~~olabilecektir.
~imdi bizim burada yapaca~~m~z gibi, bir ki~iye ait (yan Hüseyin) muhallefat kay~tlar~~ele al~n~ p ta bunlardan sadece o ki~inin
ekonomik, sosyal, vs. durumuyla ilgili de~il de, bütün imparatorlu~un
veya baz~~kesimlerinin sosyo - ekonomik ya~ant~s~nda geçerli olabilecek
veriler ve sonuçlar elde edebilme amac~~güdülürse, ele al~nan örne~in
tipik olabilme özelli~i çok önemli bir sorun olarak kar~~m~za ç~kar.
Böyle bir sorunun üstesinden hakk~ yla geldi~imizi iddia etmemekle
beraber, s~n~rl~~bir say~da da olsa, görebildi~imiz di~er Ayan muhallefatlar~~aras~ ndan Havza ve Köprü (Gedegra) kazalar~~dyam Kör ~smailo~lu Hüseyin'ininkini seçerken, elimizdeki olanaklar ölçüsünde, onun
ayanlar içinde tipik olabilme özelli~ini özenle göz önünde bulundurduk.
Bunu yaparken elimizdeki kriter her bir ayan~n toplam muhallefat
de~eri oldu 2 . Öte yandan örne~imizin bugünkü Türkiye'yi olu~ turan,
2 ilerideki sayfalarda muhallefat listelerinin muhteviyat ~n~n ve de buralarda
yer alan fiyatlar~n (de~erlerin) ku~kuyla kar~~lanmas~~ve bunlar~n ihtiyatla kullan~lmas~~ ger kti~ine yer yer i~aret etti~imiz görülecektir. O zaman ele~tiriye tabi tutulan
verilerden hareketle ve onlara dayanan bir yöntemle bir seçim yapman~n ne derece
sa~l~kl~~ olabilece~i sorusu akla gelebilir.
Hemen belirtelim ki muhallefat listeleri~~i~~~eksik veya k~smi olmas~~ hali bir
yana b~rak~l~rsa, bütün sak~ncalar~na ra~men toplam muhallefat de~erlerinin
bir gösterge olarak kullamlabilece~ini kabul etmemiz gerekir. Zira, örne~in tipikli-
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Imparatorlu~un Anadolu kesiminden olmas~na da ayr~~bir önem
tan~d~k. Di~er bir deyi~le örne~imizin Anadolu'yu temsil kabiliyeti
olmas~n~~da arzulad~k 3. ~u halde âyan ünvan~~ta~~yan di~er benzerleri
aras~ nda Kör Ismail - o~lu Hüseyin'in, ortalarda, iki kutuptan
kesinlikle uzak, vasat ve mütevazi bir yer tuttu~unu ve onun muhallefanyle ilgili verilerin ayanlar hakk~nda oldu~u kadar Anadolu
halk~n~n geçmi~i hakk~ nda da genel olarak geçerli olabilecek bilgiler
sa~l~yabilece~ini söyleyebiliriz.
Ayanlar hakk~ nda bugüne kadar yaz~lanlar onlar~~ toplumdaki
yerleri ve dayand~ klar~~ekonomik ve sosyal güçler bak~m~ndan gere~i gibi
tan~mam~za olanak sa~lamamaktad~r. I~te bunu sa~l~yabilecek en
önemli kaynaklar~n ba~~ nda onlara ait muhallefat kay~tlar~~gelmektedir. Makalemizdeki verilerin bu aç~dan faydal~~olabilece~ini
ummaktay~z
Öte yandan ele ald~~~m~z örnek, musadere olay~~hakk~ nda da önemli
bilgiler edinmemize de yard~mc~~ olmaktad~ r. Çünkü ayamm~z~n
mallar~n~ n "mirice zabt~" emredilmi~ tir. Osmanl~~tarihinde ekonomik,
mali ve sosyal yönleriyle çok önemli bir yer tutan musadere olay~n~~
ve yol açt~~~~geli~ melerin bir k~sm~ n~~ örne~imizde izlemek mümkün
olacakt~r.
*

*

*

Yay~mlad~~~m~z muhallefat defteri ve ekleri Ba~bakanl~k Ar~ivi'nde Cevdet Tasnifi Dahiliye Vesikalar~~ aras~ nda 7090 numaraya
kay~tl~~olup komple bir belge demeti durumu arzetmektedir. Nitekim
sekiz parçadan olu~an bu demette yer alan belgeler ~unlard~r:
~inin tesbitinde mutlak de~erlerden önce nisbi de~erler söz konusu olacakt~r. Yani
her bir ki~iye ait muhallefat listesi benzer sak~ncalar~~ ihtiva etti~inden nishi farklar
da korunabilmi~~olacakt~r.
Ayr~ca yeri gelmi~ken de~inmek gerekir ki, ar~ivlerimizin bugünkü durumu
ve konumuzla ilgili belgelerin niteli~i, tarihi ara~t~ rmalarda bize çok faydal~~
olabilecek istatistik usullerini hakluyle uygulamam~za olanak sa~l~ yabilecek
durumda de~ildir.
~yla
3 Havza ve Köprü (yani Vezirköprü veya belgelerimizde de geçen eski ad
r.
Fakat
âyan~içinde
bulunmaktad~
Gedegra) 'kazalar~~halen Samsun ili s~ n~rlar~~
m~ = faaliyet ve etki alan~n~ n bugünkü Arnasya'n~ n bir k~sm~n~~da içerdi~ini (örne~in belgelerimizde rastlanan Kemerez köyü Amasya'n~n Merzifon kazas~ na ba~l~d~ r; Dahiliye Vekaleti, Son Te~kilât-~~Milliyede Köylerirnizin Adlar~, Istanbul
1928, S. 123) ve elimizdeki verilerin Amasya-Samsun bölgesi diyebilece~imiz bir
co~rafi alan~ n tarihi bir kesitini yans~tt~~~m söyleyebiliriz.
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~~— Ayar~~Kör - o~lu Hüseyin'in Havza kazas~ ndaki muhallefat~n~n. listesi
Gedegra kazas~ ndaki muhalIefat~n~n listesi
3 — Havza mahkemesinin bir ilâm~~
4 — Gedegra mahkemesinin bir ilâm~~
5 — Muhallefat~n yaz~m~ nda görevlendirilen müba~irin mektubu
6 — Gedegra mahkemesinin bir di~er yaz~s~~
7 — Muhallefat~r~~hulâsa defteri
8 — Defterdarm takriri
2 -

Ayn~~konu ile ilgili hemen hemen bütün yaz~~malar~~ihtiva
eden böyle bir belge demeti bize terekenin dökümü yan~nda ayr~ca
musadere usulünde izlenen yol hakk~ nda da gerekli ayd~ nlat~c~~ bilgileri sa~lad~~~~gibi, türlü sebeplerle harhangi bir parçada yanl~~~kaydedilmi~~veya özetle verilmi~~olmas~~muhtemel noktalar~~da kar~~la~t~ rma, düzeltme ve tamamlama olana~~n~~vermektedir.
"Ayamm~z~ n her iki kazadaki muhallefat~n~~gösteren listeler ile
bütün yaz~~ malar~~özetleyen defterdar~n takririni oldu~u gibi yay~nl~yoruz. Belgelerimiz H. 1223 (M. 1808) tarihini ta~~maktad~ r.
II. MUSADEREDE IZLENEN YOL VE MUSADERE
OLAYINDA DIKKATI ÇEKEN BAZI NOKTALAR
Eski Havza ve Köprü kazalar~~âyan~~Kör - Ismail - o~lu Hüseyin'in mallar~n~ n musadere sebebi belgemizdeki ifadeye göre, ölümü
ve ölümünden sonra kendisinin "eshâb-~~servet ve yesârdan oldu~u"nun haber verilmesidir. Bunun üzerine mallar~ n~n mirice zabt~~
için "irâde-i aliyye-i ~ ehriyâri taallük etmi~" ve (eski) Sivas valisi
Haf~z Ali Pa~a'ya, bu i~ e tayin olunan müba~ire ve ilgili mahalli
mahkemelere hitaben ölenin bütün mallar~n~n soru~ turulup ortaya
ç~kar~lmas~n~~ve bir defter halinde kaydedilerek Istanbul'a gönderilmesini emreden fermanlar yaz~lm~~t~ r. Ölenin her türlü mal~~Havza
ve Gedegra kazalar~nda ve civar~ nda bulundu~undan ilgili mahkemeler de bu kaza kad~ l~klar~~olup, her biri ayr~~ ayr~, fakat ayn~~
heyetle bu i~e memur edilmi~tir. Ayan~m~z~n Gedegra kazas~ ndaki
muhallefat~~daha önemli görüldü~ünden olsa gerek, heyet yaz~ma
önce buradan ba~lam~~t~ r. Fakat daha önce, ferman Gedegra
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mahkemesine geldi~inde kad~~önce bunu sicillerine geçirmi~, sonra
gere~ini herkes (ahâli-i belde) önünde okumu~~ve bunu müteakip
bu i~e memur Pa~a, müba~ir ve mahkeme marifetiyle ölünün bütün
terekesi, alacak ve borçlar~~da dahil olmak üzere, hiç bir ~ey unutulmamas~na büyük özen gösterilerek kaydedilmi~tir. Listeye giren her
cins mal ve e~ya için de bir "k~ymet-i âdile" takdir olunup yaz~lm~~t~r.
Terekenin yaz~lma i~lemi bitince s~ra borç ve alacak hesaplar~n~n
görülmesine gelirdi. Ilgililer bir yandan ölenin alacaklar~n~~tahsil
etmeye u~ra~~rken, öte yandan islam hukukunun temel bir kaidesi
olarak ölenin borçlar~~ilgililere ödenirdi. E~er devlet alacakl~~durumda
ise bu borcun ödenmesine öncelik tan~n~rd~. Merkezden gelen emirde
ölenin borcuyla ilgili bir kay~t varsa, ayn~~miri borç gibi bunun da
mahalli borçlara üstünlük arzetti~ini görmekteyiz. Örne~in Gedegra
mahkemesine gelen emirde ayan~m~z~n "eski rikab-~~hümâyun kaymakam~~Mahmud Tayyar Pa~a'ya bâ-temessük 25 bin guru~~borcu
oldu~u" bildirilmi~tir. Öncelikle bu borç ele al~narak terekeden dü~ülür ve yerine gönderilmek üzere bu i~e memur olan pa~aya teslim
edilir. Bütün borç - alacak hesaplar~nda senet (temessük) arand~~~n~~görmekteyiz. Senet yoksa halk~n ~ahitli~ine ba~vurulur. Nitekim
örne~imizde bu konuyla ilgili olarak ~öyle bir mesele vard~r: Köprü
kazas~mn su yollar~n~n yap~m~~için hay~r sahiplerinin vakfeyledi~i
para ölenin zimmetinde kalm~~t~r. Fakat bu para ile ilgili olarak
elde bir senet mevcut de~ildir. Ama bütün kaza halk~~bu konuda
~ahitlik eder ve bu da temessüklü borç gibi terekeden dü~ülür ve
bu i~e memur olanlarca al~n~p mütevellisine teslim olunur. Burada
yeri gelmi~ken, vak~f mal ve paralar~n islam hukukunun temel bir
kural~~olarak asl~nda musadere kapsam~~içine girmediklerini de hat~rlatahm. Fakat zamanla vak~f sisteminin yozla~mas~~sonucunda devlet de valuflarm musadere edilemiyece~ine dair bu islami kurala
uymada her zaman ayn~~titizli~i göstermemi~tir.
Ayan Kör Ismail - o~lu Hüseyin'in muhallefat~mn tesbiti i~inde
kendisine ba~kanl~k görevi verilmi~~olan Haf~z Ali Pa~a'n~n da Hüseyin'den 6.000 kr~. alacakl~~oldu~unu görmekteyiz. Üstelik Ali Pa~a
en büyük alacakl~~Tayyar Pa~a'n~n da eski kethüdas~d~r. Merkez'in
daha önceden bu konu hakk~nda bilgi sahibi olup olmad~~~~meselesi
akl~m~za tak~l~rken, biz burada heyet ba~kan~n~n kendi alaca~~n~n
tahsili için kendisine olanaklar sa~lad~~~n~~belirtelim. Söyle ki:
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Borçlarla ilgili bütün ödemelerin hemen yap~labilmesi için ya
ölenin yeterince nakid paras~n~n mevcut olmas~~veya borçlar~n~~
kar~~layabilecek alacaklar~~varsa bunlar~n hemen tahsil edilebilmi~~
olmas~~gerekir. Aksi halde ödemeler muhallefat~n sat~~~ndan sonra
yap~labilecektir. Ama ne var ki merkezden "muhallefat~n tahriri"
ile beraber "fürüht~" yani sat~~~~için de emir gelmemi~se, sat~~~hemen
yap~lamaz ve merkezin cevab~~beklenir. ~~te Haf~z Ali Pa~a da kendi
borcunu tahsil için sat~~~~bekleme sabr~n~~gösterememi~, alaca~m~n
bir k~sm~na mahsuben Hüseyin'in Süleyman köyündeki çiftli~ine el
koymu~tur Konuyla ilgili olarak Gedegra naibinin ilâm~ndaki ~u
sat~rlar~~beraberce okuyahm:
müteveffay-~~mezbür~n nukud~~düyûnuna vefa itmemekle
defter-i mumzada mastûr olan Süleyman karyesinde vâki' çiftlik
mü~ârün-ileyh Haf~z Ali Pa~a hazretlerine deyni mukabelesine 2500
guru~a virilüb sair emvâl ve e~yan~n fürûht~na irâde-i aliyye-i cihândâri
buyrulmad~~~na mebni bu cihetle çiftlik-i mezbûr pa~ay-~~mü~ârünileyhe virildikten sonra sah-el-bâki 5565 guru~~kalup mebali~-i mezbûr
pa~ay-~~mü~ârün-ileyh ve müba~ir-i mü' mâ-ileyh ma'rifetleri ve ma'rifet-i ~er'le mahall-i muhafazada temhir olunub der adalet - karara
takdim olunub ne vechile emr-i irâde-i katia-i hazret-i cihândari
buyrulur ise ana göre amel ve harekete k~yam olunaca~~~...".
Muhallefatla ilgili hesaplar kapanmadan önce bir de bu i~te
görevli ki~ilere belirli harçlar~n ödenmesi gerekir. Ayn~~borçlar gibi
bunlar da terekeden tahsil olunur. Bunlar~n hesaplanmas~nda matrah
her bir kazadaki toplam muhallefat de~eridir. Yani görevli mahalli
kad~l~klar kendi harç paylar~n~~kendi bölgelerindeki tereke üzerinden
ayr~~ayr~~al~rlar. Memurlar da bu esasa uyarlar. Örne~imizde durum
~öyledir :
Gedegra kazas~nda toplam muhallefat 43 715 kuru~~olarak
de~erlendirilmi~tir. Bu matrah üzerinden heyet ba~kan~~Pa~a, kad~ya
~~000 kuru~u "kalemiyye olarak inâyet buyurmu~", müba~ir Mustafa'ya
da "hizmet-i müba~iriyye olarak" yine ~~000 kuru~~ödenmi~~ve ayr~ca
Pa~a taraf~ndan bu i~lerde görevlendirilen Abdullah'a da 500 kuru~~
verilmi~tir. Öte yandan âyan~m~z~n Havza mahkemesince düzenlenen
öbür muhallefat listesine 12 462 kuru~luk bir de~er biçilerek Havza
kad~sma 250 kuru~~kalemiyye, müba~ire de keza 250 kuru~~müba~iriyye
ödenmesi gerekmi~tir. Burada Pa~a'n~n ayr~ca bir yard~mc~~memur
görevlendirmedi~ini görmekteyiz.
(C
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Dikkat edilirse kad~~ve müba~irin ald~klar~~harçlar~n terekenin
% 2'si civar~nda oldu~u, Gedegra'daki memurun ise % ~~civar~nda
bir harç ald~~~~görülür. Harçlar~n hesaplanmas~nda büyük titizlik
gösterilmedi~i ve yuvarlak rakamlar~n tercih edildi~i de gözden
kaçmamaktad~ r. Bunun sebebinin listedeki fiyatlar~n, sat~~~ an~nda
gerçekle~en piyasa fiyatlar~~ de~il de, tahmini fiyatlar oldu~u dü~ünülebilir.
Böylece mahkeme alacak - verecek hesaplar~n~~kapad~kdan ve
gerekli harçlar~~da tahsil ettikten sonra ne kadar "bakiye" kald~~~n~~
tesbit eder ve ilgililer defterleri mühürleyip mahkemeye teslim
ederler. Mahkeme sonucu merkeze duyurur ve gelecek emre göre
hareket etmek üzere her~eyi muhafaza alt~nda tutar.

Bu arada mirasla ilgili baz~~ anla~mazl~klar meydana gelebilir.
Bunlar~n çözümü de mahalli kad~l~klara ait olmakla beraber, yukar~da da belirtti~imiz gibi kad~~öncelikle merkezden gelen emirleri
uygulamakla yükümlüdür. Çünkü terekenin zabt~~ve say~m~~ve sonra
sat~l~p sat~lmamas~~ ile ilgili emir merkezden gelmi~~ve her~ey ferman
gere~ince icra olunmu~tur. Bütün bu i~lemlerden sonra ~imdi tereke
ile ilgili yeni bir durumun ortaya ç~kmas~~mahkemeyi merkezle yeni
görü~melerde bulunmak zorunda b~rakabilir. Nitekim örne~imizde,
böyle bir anla~mazl~k kar~~s~nda kalan Gedegra kad~l~~~n~n bu hususu
da merkeze duyuran ve ne yap~lmas~~gerekti~ini soran ayr~~bir yaz~s~na rastl~yoruz. Konumuz bak~m~ndan bize pek faydal~~ipuçlar~~
sa~l~yacak olan bu anla~mazl~k meselesiyle ilgili sat~rlar~n ad~~ geçen
yaz~da ~u ~ekilde yer ald~~~~görülür:
bundan akdem Cumh - zâde Emin Be~'in b - emr-ili
emval ve e~yas~~ cânib-i miriden zabt olunub merkum~n Gedegra
kazas~nda vaki' bir bâb ba~çesini Gedegra ayan~~Hüseyin zabt eyledi~inden na~i ve ba~çe-i mezbür dahi defter-i mumzaya kayd ve tahrir
olunmu~~old~~~ndan merkum Emin Be~'in evladlar~~dahi huzûr-~~
~er'iye gelüb hi'l-cümle ehâli muvacehelerinde ba~çe-i mezkf~r~~
fu.zülen zabt-ü-rabt eyledi~ini isbât itmekle yine ke'l-evvel müteveffay-~~
mezbûr Emin Be~'in evladlar~~üzerine ba~çe-i mezkûr~n zabt olunmas~~ bab~nda der - aliyye-i hazret-i cihandarileri bir k~t'a emr-i
~li ~sdar buyrulmas~n~~niyaz . . ." (Muharrem 1223).
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Ayn~~konuya "hulâsa defteri"nde de~inildi~i gibi, aynen yay~nlad~~~nuz defterdar~n takririnden (Bk. Belge: I) ise daha teferruatl~~
bilgiler elde etmemiz mümkün olmaktad~ r. önce meseleyi belgelerin
eski dilinden kurtar~p berrakça ve k~saca ortaya koymakta fayda
vard~r:
Ayamm~z Kör Ismail - o~lu Hüseyin'in Gedegra kazas~ndaki
muhallefat~n~~gösteren listede (Bk. Belge: II) ~~nolu kalem olarak
600 kuru~~de~erinde bir bahçenin yer ald~~~n~~görüyoruz. ~~te anla~mazl~k konusu olan ~ey bu bahçedir. ~ddiaya göre söz konusu bahçeyi
ayan~m~z Hüseyin Bey, daha önce baz~~olaylara kar~~~p firar eden ve
sonra da ölen ve bütün mal~~mülkü devletçe musadere edilip sat~lan
Cumul~~- zâde Emin Bey'den zorla gasbetmi~tir. Iddiay~~ileri süren
Emin Bey'in evladlar~~babalar~n~n muhallefat listesinde 4 bu bahçenin
yer ald~~~n~~isbat etmi~lerdir. ~imdi ise Hüseyin'in terekesinde yer alan
bu bahçenin kendilerine geri verilmesini talep etmektedirler. Fakat
öte yandan defterdar~n takririnden ö~reniyoruz ki anla~mazl~k yetkililerce incelendi~inde ortaya ilginç bir durum ç~km~~t~r: yap~lan
ara~t~rma göstermi~ tir ki Emin Bey'in musadere edilen mallar~~sat~l~rken, ayan~m~z Hüseyin de bunlardan bir bahçeyi 700 kuru~~pe~in
para ile sat~n alm~~t~r. ~imdi bu yeni a~amada dü~üm i~te buradad~r:
acaba vaktiyle gasbedildi~i söylenen bahçe ile sat~n al~nd~~~~tesbit
edilen bahçe ayn~~m~d~ r?
Ne yaz~k ki elimizdeki belgeler içinde anla~mazl~~~ n sonucunu
gösterecek bilgiler yok. Fakat sonuç ne olursa olsun bu anla~mazl~k
konusunun aç~~a ç~kard~~~~meseleler, daha önce de de~indi~imiz
gibi, bizlere önemli ipuçlar~~vermi~tir. ~imdi genel olarak musadere
olay~~ve imparatorluktaki uygulamas~nda görülen özellikleri de
göz önünde bulundurarak örne~imizdeki dikkati çeken noktalar~~
ele alabiliriz.
Bahçe meselesi bizi daha önceki bir musadere olayzyle kar~~~kar~~ya
getirmi~tir. Cumul~~- zâde Emin Bey'in mallar~n~n mirice zabt~na
sebep, evladlar~~var oldu~una göre, "bila - vâris vefat" olmay~p,
firar etmesinden de anla~~laca~~~üzere sa~l~~~nda merkezce bir tak~m
ho~~görülmeyecek olaylara kar~~m~~~olmas~~ihtimalidir. Emin Bey'in
4 " . bir bâb ba~çesini kaza-i mezbûr âyan~~ Hüseyin fuzüli zabt eyledi~in
ve ba~çe-i mezkûre milmü-ileyh Emin Be~'in mumza muhallefat~~defterinde mukayyed old~~~n~~ isbat itmeleriyle...". (Hulasa defterinden).
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muhallefat~~i~lerinde Cebbar-zade Süleyman Bey'le hacegandan Feyzullah Efendi'nin görevlendirildi~ini ö~renmekteyiz.
Önce elimizdeki verilere göre hemen belirtelim ki, gasbedildi~i
iddia edilen bahçe ile sat~n alman~n ayn~~ ~eyler olmas~~ihtimali büyüktür. Zira I nolu muhallefat listesi incelendi~inde görülecektir ki
ayamm~z~n kar~~~kl~~a meydan verebilecek di~er bir bahçesine ait herhangibir kay~t yoktur. Öte yandan kammuca hem bahçenin gasbedildi~i herkes ~ahit gösterilerek isbat edilebildi~ine ve hem de
mevcut kay~tlar bir sat~~~ i~lemini do~rulad~~ma göre her iki olay~n
da do~ru olmas~~gerekir. Acaba ayamm~z Hüseyin önce Emin Bey'in
bahçesini gasbetmi~, sonra da onun terekesi sat~~a gkardd~~~nda bu
bahçeyi sat~n alarak bu kanunsuz hareketini legal bir duruma sokmay~~m~~ba~arm~~t~r? Buna ileride de~'inece~iz. ~imdilik, meseleyi
ayd~nlatma çabas~nda görünen merkezin de ayanlarm bu gibi gasb
olaylar~ndan haberdar oldu~unu söyliyelim. Nitekim ayanlar~n genellikle gayri me~ru yollardan servet edindiklerini bilen ve buna
inand~~~~için de ço~u kez veresesi olup olmad~~~na bakmaks~z~n ayan
terekelerini zabtetmek e~iliminde olan devletin Hüseyin'in mallar~na
el koyma sebebini de ashnda onun ayanl~~~nda aramak gerekir zannediyoruz. Gerekti~inde ayanlarm mahalli otoritelerinden gerek idari,
gerek askeri ve gerekse türlü biçimlerde faydalanan merkezin, onlar
ölünce ayanliklaruu bir nevi suç sayd~~~n~~ ve sa~l~klar~nda onlar~~
ya cezaland~ramad~~~~veya cezaland~rmak i~ine gelmedi~i için ölümlerinde muhallefatma el koyarak cezay~~infaz etme anlay~~~~ve icraat'
içinde oJdu~unu söyliyebiliriz. Böylece bahçenin gasb~~olay~~ayammum mallar~n~n musaderesinin aç~k (ya da kapal~) bir sebebi ~eklinde
de ele al~nabilir. Bunu bir bak~ma musadere olay~n~n hukuki (ceza)
yönü olarak kabul edebiliriz.
Fakat musadere olay~~sadece hukuki yönü olan bir mesele de~ildir.
Ele ald~~~m~z örnekteki baz~~meseleleri yerine oturtabilmek için onun
ekonomik ve mali yönüne k~sa da olsa de~inmek gerekir. Mali aç~dan
bak~lmca musadere olay~~ilk elde kar~~m~za, türlü bunal~mlar içinde
bulunan Osmanl~~hazinesine gelir sa~lamanm bir yolu olarak ç~kar.
Gerçekten zaman zaman merkezin muhallefat gelirlerinden çok ~ey
umdu~unu ve hatta birçok acil ve önemli masraflar~n~~bu gelirler ile
finanse etme olana~~na kavu~tu~unu biliyoruz. Ne var ki zaman içinde
muhallefat gelirlerinin Osmanl~~büdçelerine katk~lar~mn ne oldu~unu
bilememekteyiz. Zira her~eyden evvel muhallefat gelirlerinin çok
&ad«, C. XLI, 4
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düzensiz bir gelir kalemi oldu~unu belirtmek gerekir. Sonra bu gelirlerin nereye ait oldu~u meselesi önemli bir sorun olarak kar~~m~za
ç~kmaktad~ r. Çünkü muhallefattan sa~lananlar~n bir k~sm~~Enderun
Hazinesi'ne yani padi~aha intikal ederken di~er bir k~sm~~da do~rudan
Hazine-i Amire'nin istifadesine sunulagelmi~, fakat daha sonralar~~
Darphane'nin Osmanl~~ mali te~kilat~ ndaki görevleri ve etkinli~inin
artmas~~ ve Selim III den sonra di~er hazinelerin ortaya ç~kmas~~
sonucunda muhallefat gelirlerinin Osmanl~~bütçelerindeki gerçek
a~~rl~~~n~n ölçülebilmesi olanaklar~~da gittikçe zorla~m~~t~r. Nitekim
muhallefattan sa~lanan baz~~ k~ymetli e~yalar~ n, câriye ve kölelerin
gerçek piyasa fiyatlanyle paraya çevrilmeden do~rudan "mal" halinde
iç hazineye girdi~ini bilmekteyiz. Tereke içindeki gümü~~ve bak~r e~yalar~n da Darphane'ye gönderildi~ini gösteren belgeler vard~ r. Öte
yandan Irad-~~Cedid Hazinesi'ni güçlendirmeyi amaçl~yan III. Selim
de muhallefat gelirlerinin bu hazineye girmesine büyük önem vermi~tir.
Bunlara bir de hazineler aras~~para transferlerini eklersek devletin
yararland~~~~muhallefat gelirlerinin gerçek de~erinin ölçülebilmesindeki zorluklar daha iyi anla~~l~r san~r~z.
Musadere ile güdüler~. amac~n Osmanl~~maliyecilerince "hazineye
gelir sa~lamak" ~eklinde ilan edildi~ine bakarak, sa~lanan gelirin
ne kadar oldu~unu bilmeyi gerçekten çok isterdik. Fakat kan~m~zca
bu ilan edilen amac~n d~~~ nda musadere olay~~Osmanl~~maliyecilerince
çok yönlü ve ince bir mali politikan~n arac~~olarak kullan~lmaktayd~.
Tek kelimeyle kaynaklar~n yeniden da~~l~m~~ ~eklinde özetlenebilecek
olan bu mali politikan~ n amaç ve kurallar~n~ n incelenmesi bizce
yukar~da de~indi~imiz "ölçme"ye k~ yasla Türk iktisat tarihinin
yorumu bak~m~ndan öncelik arzetmektedir.
Kaynaklar~n yeniden da~~l~m~~meselesi bir bak~ ma terekenin
sat~~~~ an~nda gerçekle~iyordu. O halde sat~~~yap~ld~~~nda sat~lanlar~~
kimlerin sat~n alabilece~i meselesi çok önemlidir. Listelerde yer alan
küçük kalemler bir yana, çiftlik, arazi, tarla, ba~, bahçe, konak
v.s, gibi büyük kalemleri yine paral~~kimselerin sat~n alabilece~i
aç~kt~r. Sat~~~mahallinde yap~l~ yorsa bu gibi ta~~nmaz mallar yine
o civar~n âyan, e~raf veya büyük tüccar~n~n eline geçecek demektir.
Nitekim ar~ ivlerde bu noktay~~kan~ tlayan birçok belge vard~ r. Hattâ
bütün bir köy halk~n~n bir araya gelerek bir kona~~~sat~n almalar~~
kendilerine teklif edildi~i halde yine de bu i~in alt~ndan kalkamad~k-
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lar~n' gösterir belgeler elimizde mevcuttur 5. ~imdi bu aç~klamalar~n
~~~~~~ alt~nda örne~imize dönebiliriz: Köprü kazas~ ndan Cumul~zâde Emin'in bahçesini vaktiyle âyamm~z Hüseyin'in sat~n alm~~~
olmas~ , küçük bir örnek de olsa anlamhd~ r. Hüseyin'in mallar~~henüz
sat~lmad~~~~için onun ta~~nmaz mallar~n~ n yeni sahiplerini bilmiyoruz.
Fakat daha sat~~~yap~ lmadan borcuna mahsuben ~eklinde de olsa bir
çiftli~inin Haf~z Ali Pa~a'n~n eline geçmi~~oldu~unu burada yeniden
hat~rlatmakta fayda vard~r 6.
Muhallefat listelerinde yer alan mallar~n fiyatlar~~meselesine
ileride de~inece~iz. Fakat burada yeri gelmi~ken anla~mazl~ k konusu
olan bahçenin fiyat~~ üzerinde durmak istiyoruz.
Gerçekten daha önceki bir tarihte 700 kuru~a sat~ lan bir bahçeye
~imdi 600 kuru~~fiyat takdir edilmesi dikkati çeken bir husustur. Fakat
bu konuda hataya dü~ meden fikir yürütebilmek ve sa~l~kl~~bir sonuca
varmak veri eksikli~inden ötürü çok zordur. Her~ eyden önce bahçenin
zaman içinde niteli~inde (e~er varsa) meydana gelmi~~olan de~i~iklikleri bilmek ve sonra imparatorlu~un bu döneminde ve bu bölgelerinde fiyatlarda meydana gelen de~i~iklikleri gösterir bir fiyat indeksine sahip olmak gerekir. Fakat her~eye ra~men baz~~varsay~mlar
alt~nda konuyu ele almakta yarar oldu~unu zannediyoruz; zira
buradaki bir amac~m~z~n da ele ald~~~m~z musadere olay~ndan hareYak~nda "Osmanl~~Maliyesinde Musadere" konulu ayr~~bir etüd yay~nlamay~~
ümit etmekteyiz. Okuyucular~m~ z bu makalede de yer yer faydaland~~~m~z fikir ve
olaylar~ n destekleyici belgelerini orada bulacakt~r.
r. Nitekim
6 Haf~z Ali Pa~ a ölünce onun muhallefat~ na da devletçe el konacakt~
beraberce
izleyelim
: "Reri
~u
sat~rlar~~
Hatt-~~Humayun Tasnifindeki bir belgeden
vezâretle Gelibol~ 'da ikamete me'mûr Haf~ z Ali Pa~ a bundan akdem ecel mev'ûdiyle
irtihal-i dâr-~~beka itmi~~ve müteveffay-~~ mü~ârün-ileyhin zi-k~ymet olan mücevherât ve nukud~~Amasya.'cla sakin büyük o~l~~ elhac Ahmed Mekdad Be~~kullar~~
' ndan ..." " ...bi'l-cümlesi tahrir olunub
zimmetinde old~~~~haber virilmi~~old~~~
ve keyfiyyet-i mezkûr mûmâ-ileyhden istintak ol~nd~kda dört be~~k~t'as~n~~ pederi
müteveffay-~~mü~ ârün-ileyhin yirmi§ ve bah~~itmi~~ve bakilerini dahi ayalleriyçün
sâye-i ~âhânede senevi seksen kise akçe irâd-~~esham ve mukataas~~hâs~lat~ndan
Dersaadet'de kâin sarraf~~ma'rifetiyle mubayaa itmi~~old~~~n~~ifâde ve takrir itmi~~
ise defter-i mun~zada muharrer e~ya müteveffay-~~mü~ ârün-ileyhin ve gerek mir-i
mûmâ-ileyh kullar~n~n old~~~~sahihen bilinemedi~inden ve irâde-i seniyyeye menut
old~~~ndan e~yay-~~mezbûr Amasya'da Ta~~Han'da münâsib odaya vaz' ve ma'rifet-i
~er'le ternhir olunub..." " ...müteveffay-~~mü~ârün-ileyhin bu def'a Gelibol~'dan
vürticl iden muhallefat~ yle birle~tirilüb top~n~ n birden hâk-i pay-~~humâyun-~~ ~ehin~âhilerinden bi'l-istizaniktizas~ na bak~lmas~~. . .". HH. No: 25 339, sene: 1244 (1828).
5
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ketle, genel olarak musadere olaylar~nda rastlanabilecek türlü memeseleler hakk~nda fikir yürütmek oldu~unu aç~kl~yal~m.
Bahçenin niteli~inde zaman içinde herhangi bir de~i~me olmad~~~n~~ve o dönemde ~mparatorluk'da görülen genel fiyat art~~lar~ndan
bölgemizin de etkilendi~ini ve genel fiyat art~~~~ e~ilimi içinde bizi
ilgilendiren dönemlerin bir konjonktürel dönemin izlerini ta~~mad~~~n~~
varsayarsak daha önce fiilen 700 kuru~a sat~lan bir bahçenin ~imdi
de~erinin 600 kuru~~olarak saptanmas~n~~ dü~ük olarak kabul edebiliriz.
Bir de söz konusu bahçenin Cumuh - zâde'nin terekesinde takdir
edilen ön fiyat~n~n ne oldu~unu bilmeyi çok isterdik. Acaba takdir
fiyat~~daha dü~üktü de aç~k artt~rmadaki sat~~~ s~ras~nda m~~7oo'e
yükseldi? Fakat mahallinde yap~lan sat~~larda fazla rekabet olam~yaca~~m dü~ünürsek, Kör-o~lu Hüseyin'in bu bahçeyi kendince en
uygun fiyat gördü~ü 7oo'e kapatt~~~n~~kabul etmek akla daha yatk~n
görünmektedir. Bu durumda, geçmi~~bir tarihde en az~ndan 700 kuru~~
eden bu toprak parças~na yeni heyetin daha dü~ük bir de~er biçmesinin sebepleri acaba neler olabilir?
Asl~nda musadere olay~nda bilinen genel e~ilim, terekenin say~m
ve yaz~m~na memur edilen ki~ilerin muhallefat~~oldu~undan yüksek
göstermek çabas~nda olduklar~d~r. Bunun çe~itli sebepleri vard~r ki
bunlar~n ba~~nda bu görevlilerin ald~klar~~harç ve kalemiyyelerin
terekenin belli bir yüzdesi olarak hesaplanmas~~gelir. Tereke ne kadar
yüksek gösterilirse kendi paylar~~da o oranda artacakt~r. Öte yandan
görevli memurlar~n merkezce takdir ve taltif edilmeleri de merkeze
sa~l~yacaklar~~menfaatle do~ru orant~l~d~r. Zengin ve varl~kl~~oldu~u
ihbar edilen° ölünün terekesi umulan~n alt~nda ç~karsa memurlar
merkeze kar~~~bu sefer muhallefat~~gere~i gibi ara~t~r~p soru~turmam~~~yani görevini tam olarak yerine getirmemi~~duruma dü~ecektir.
Sayd~~~m~z sebeplerden ötürü, muhalIefat i~lerinde görev alanlar~n
kendi menfaatleri icab~~terekeye daha fazla de~er biçme e~iliminde
olduklar~na hükmedilirse de asl~nda durum daha da kar~~~kt~r. Olaylar
kurcaland~~~nda bu genel e~ilim aksine dü~ük de~er biçmelere de
rastlanabilecek ve bunlar~n sebepleri ortaya konabilecektir.
Baz~~hallerde memurlar~n bütün çabas~na ra~men umulan~n
aksine tereke gerçekten önemli bir seviyeye eri~ememektedir. Bu ya
7 "Ihbar etme" ve bunun kar~~l~~~nda elde edilen "ihbariye ücreti", musadere olaylar~nda, mekanizman~n i~lemesini sa~l~yan anahtar kelinaelerdir.
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ihbar hatas~ndan, veya görevliler i~e el koyamadan ölenin yak~nlar~n~n
terekeden mal kaç~rmas~n.dan ileri gelmektedir. Baz~~durumlarda
ise memurlar bu kaç~rmalar~~tesbit ettikleri halde ya bunlar~~ele
geçirememekte ya da etraftakilerle "uzla~arak" buna göz yummaktad~rlar. Ilgili memurlar~n çok ~ey ele geçirdikleri halde bu sefer
kendi aralar~nda uzla~arak bunlar~~bölü~tükleri de olmaktad~r. Bu
gibi göz yumma ve iç etmelerin onlara haklar~~olan harçlardan daha
fazla bir maddi menfaat sa~lad~~~~a~ikard~r. Fakat yine de ya harçlarnun dü~mesine gönülleri raz~~olmamakta veya özellikle merkezin
y~ld~r~mlarnu üzerlerine çekmemek için yüksek fiyat takdiriyle aç~~~n
bir k~sm~n~~kapatmak yoluna gitmektedirler. Bilhassa terekenin
yaz~m~~ve sat~~~~aras~na bir zaman unsuru giriyorsa bu ihtimal fazlad~r.
Çünkü yüksek de~erli listeler merkeze gönderilecek ve böylece meselenin birinci a~amas~~tamamlanm~~~olacakt~r; ikinci a~amaya kadar
ise köprünün alt~ndan yeni sular akacakt~r.
Bahçe anla~mazl~~~~ile kar~~m~za ç~kan dü~ük takdirin sebeplerini de yine yukar~daki gibi benzer ili~kilerde aramak gerekir. Yap~lacak sat~~larda söz konusu bahçeyi sat~n almay~~amaçhyan ki~i, her~eyden önce listelerde bu bahçe için dü~ ük bir de~er tesbit ettirebilmek
üzere çaba gösterecektir. Zaten bu gibi mallara talip olanlar~n da
mahaIlin nüfuzlu ki~ileri olabilece~ini belirtmi~tik. Bu durumda
memurlar~n dü~ ük göstermeden ötürü meydana gelen aç~~~~ba~ka
yönlerden kapayamazlarsa merkezin y~ld~r~mlarnu üzerlerine çekme
ihtimali fazla olmakla beraber, ya menfaat temini kar~~s~nda bunu
göze ald~klar~, ya da mal~n özelli~ine s~~~n~p i~i geçi~tirebilecekleri
dü~ünülebilir.
Cumul~~- zâde Emin Bey'in çocuklar~n~n söz konusu bahçenin
kendilerine geri verilmesini talep etmeleri meselesi de üzerinde
durulmas~~gereken bir konudur. Varislerin müracaat~~mahkemece
ilk elde reddedilmedi~ine göre, onlar~n bu talep hakk~n~n nas~l do~mu~~
olabilece~inin bulunmas~~gerekir. Söz konusu bahçenin vaktiyle
babalarnun muhallefat listesinde yer ald~~~m iddia etmemi~~olsalard~~
~imdiki itirazlar~n~~aç~klamak daha kolayla~~rd~. ~öyle ki: vaktiyle
âyan Hüseyin'in zorla gasbetti~i bahçeyi geri almak istemi~ler ama
ba~aramam~~~olabilirler. Fakat babalar~mn ölümünde mallar~~musadere
edilmeye ba~lan~ nca, bu sefer bahçeyi musadereden kurtarabilmek
için gasbetme olaymdan faydalanarak bahçenin kendilerine aidiyeti
meselesini ileri bile sürmemi~~olabilirler. Ayanuruz~n sa~l~~~nda yine
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seslerini ç~karam~yan Cumuli - zâde'nin vârisleri, âyan~m~z ölünce
haklar~n~~aramak için ~imdi harekete geçmi~~olabilirler, diye dü~ünebilirdik. Ama böyle bir durumda bile bahçeyi yeniden elde etme
ihtimalleri pek kuvvetli de~ildir. Zira ilgililerin bahçeyi vaktiyle
musaderecilerin gözünden kaçm~~~bir mal ~eklinde ele al~p, zablin~~
ve sat~~~n~~sa~lay~p onu eski listenin bir bakiyesi olarak merkeze
gönderme ihtimali vard~ r. Bununla beraber tek bir kalem mal için
bu i~e girmektense merkezin kendince en kestirme ve ucuz yolu seçece~ini kabul etmek gerekir. Yani haz~r yeni bir musadere i~lemi
varken ve bahçe bu listede yer alm~~ken, onu eski bir musaderenin
unutulmu~~bir kalemi kabul etmek i~i uzatmaktan ba~ka bir i~e
yaram~yacakt~r. Nas~l olsa bahçe ister Emin'in unutulmu~~bahçesi,
ister Hüseyin'in bahçesi diye sat~ls~n merkezin göz önünde tutacak~~
esas amaç bundan sa~l~yaca~~~gelir olacakt~r.
Fakat itirazda bulunanlar~n, bahçenin babalar~n~n muhallefat
listesinde yer ald~~~n~~ileri sürmeleri soruna yeni bir boyut kazand~rmaktad~r. Belgelerimizdeki ifade, pek aç~k olmamakla birlikte,
gasbetme olay~n~n Emin Bey'in muhallefat~n~n zabt ve sat~~~ndan
sonra söz konusu olabilece~ini gösterir bir anlama da yol açabilecek
tarzdad~r. Bu takdirde âyan~ m~z~n söz konusu bahçeyi sat~n ald~~~~
yap~lan ara~t~rma sonucu ortaya ç~kt~~~na göre, itirazc~lar~n i~te bu
sat~~tan haberdar olmad~klar~~ve itiraz sebeplerinin de bundan do~mu~~
olabilece~ine hükmetmek gerekir. Yani onlar babalar~n~n muhallefat~mn yaz~m~~ s~ras~nda unutulmu~~olan~~ de~il de, muhallefat~n
sat~~~~s~ras~nda unutulmu~~olan~~kasdederek bunun Hüseyin'in listesine
dahil edilemiyece~ini iddia ve kendilerine geri verilmesini talep eder
durumunda gözükmektedirler. Taleplerinin nas~l bir sonuca ba~lanabilece~ini ele almadan evvel sat~~~olay~na de~inmek istiyoruz.
Terekenin sat~~~n~n herkesin önünde ve aç~k olarak yap~lmas~~
temel bir kurald~r. Sat~~~için mallar mezada ç~kar~l~r ve tellallar
görev ahr. Bu hizmetleri için "dellaliyye" ad~~alt~nda kendilerine bir
miktar resim ödendi~ini biliyoruz. orne~imizde ise bahçenin âyan
Hüseyin'e sat~~~ndan kimsenin haberi olmad~~~~anla~~hyor. Bahçenin
gasb~na halk ~ahitlik edebilirken, sat~~~ancak ilgili kay~tlar~n incelenmesi sonucu ortaya ç~kabiliyor. O halde yukar~da de~indi~imiz musadere olay~nda rastlanabilecek çe~itli yolsuzluk olaylar~na bir yenisi
daha eklenmi~~olmaktad~r: baz~~mallar~n sat~~~~herkese duyurulmadan
gizlice yap~lmaktad~r.
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Musadere olay~~ve bu sebeple ortaya ç~kabilecek anla~mazliklarda
mahalli mahkemelerin do~rudan yetkileri olmad~~~~anla~~l~yor. Kad~lar
sadece merkezden gelen emirlerin gere~ini yerine getirmelde yükümlüdürler. Dolars~yle anla~ mazliklarla ilgili talepleri de kadd~klar~n
ilk elde geri çevirmeye veya bunlar~~do~rudan kendilerince sonuca
ba~lamaya yetkileri olm~yaca~~~sonucu ortaya ç~kmaktad~r. Nitekim
Gedegra naibi, Emin Bey'in çocuklar~n~n dilekçesini derhal merkeze
iletmi~tir. Merkezin s~n~rs~z yetkileri ise kendine ula~an dilekçeleri
her türlü sonuca ba~l~yabilir.
Bunlar~~ hat~rlatmakdan maksad~m~z musadere olay~nda "unutulmu~~bir kalem" mal için mirasç~lar~ n itiraz haklar~~konusunda
yanl~~~anlamalar~~önlemek içindir. Söylemek istedi~imiz ~udur: musadere olay~nda merkezin s~n~rs~z yetkileri her türlü talebi ilk elde
geri çevirebilece~i gibi, de~il unutulmu~~bir kalem mal~~talep cesaretini,
terekeyle ilgili her türlü talebde bulunma cesaret ve umudunu da
mirasç~lara vermektedir.
~imdi inceledi~imiz dönem olan 19. yüzy~hn birinci yar~s~nda
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda musadere usulünün bu yönüyle ilgili
tatbikata göz atarsak görürüz ki merkez gerekti~inde belli bir esnekli~i
olan bir politika içindedir. ~öyle ki: eceliyle ölüp veya katledilip
de mallar~~musadere edilen ki~i e~er geride bak~ma muhtaç çolukçocuk veya kendisinin bak~m~n~~ sa~lamakla görevli oldu~u di~er
ki~iler b~rak~rsa devlet bunlar~n sefil olmamas~~için ölenin baz~~mallar~n~~ya bir "ihsan" ~eklinde bunlara geri vermekte, ya da belli bir
"bedel" alarak terekeyi onlara b~rakmaktad~r. Yüksek oranl~~bir miras
vergisi özelli~ine sahip olan bu "bedel~ye" birçok hallerde merkezin de
ç~karlar~na uygun dü~ mektedir. Çünkü terekenin bir anda sat~~~n~~
sa~lamak ve ölenin alacaklar~n~~tahsille u~ra~mak ve borçlar~n~~ödemek
hem zaman alabilir hem de merkez aç~s~ndan tatmin edici olm~yabilir.
Özellikle muhallefat~~musadere edilen ki~inin borçlar~~umulamn
üstüne ç~k~p da, malvarl~~'~~ve alacaklar~~bunlar~~kar~~layam~yacak
bir durum ortaya ç~karsa, musadereci ölenin her~eyine el koymakla
onun borçlar~n~~da ödeme yükümlülü~ü alt~na girmi~~olmas~~sebebiyle
zarar edecektir. Halbuki bir bedeliyye kar~~l~~~nda, bu yükümlülükler
de dahil olmak üzere, terekenin veya bir k~sm~n~n mirasç~lara devredilmesi halinde hem merkez rizikodan kurtulacak, hem geride
kalanlar ilk elde sefil olm~yacak ve hem de mirasç~lar kalan mal~mülkü i~leterek borçlar~~ödeme olanaklar~na kavu~ acaklarchr. Al~nan
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bedeliyyenin icab~ nda taksite ba~land~~~n~~da görmekteyiz. Borçlar~n
alacaklar~~a~t~~~~zaman ba~ vurulan bir usul de terekenin alacakl~lar
aras~ nda garameten (e~itçe) bölü~ türülmesi idi. Tabii ki bu usulde
alacakl~ lar gerçek alaca~~ ndan daha az bir miktar elde etme durumunda kal~ p zarar görürdü.
Yeri gelmi~ ken belirtelim ki bir ki~inin malvarl~~nun ve paras~n~n
"cânib-i midden zabt~" için o ki~inin ölmü~~olmas~~ ~art de~ildir.
Daha ki~i hayatta iken de çe~itli sebeplerle mallar~na devletçe el
konmu~~olabilir. Böyle durumlarda da, yukar~da de~indi~imiz esnek
politikan~n bir di~er örne~i olarak, ki~inin ve ailesinin geçimlerini
sa~hyabilmeleri için devletin bunlara belli bir ayl~k ba~lad~~~~da
görülmektedir.
~imdi bu k~sa aç~klamalar~m~z~n ~~~~~~ alt~nda merkezin Emin
Bey'in çocuklar~n~ n dilekçesini ne gibi sonuçlara ba~l~yabilece~i
hakk~ nda genel de olsa bir fikir sahibi olmu~~bulunuyoruz.
* *
Elimizdeki belge demetinin bir parças~n~n da Kör ~smail - o~lu
Hüseyin'in muhallefat~n~n musadere i~ lerinde görev alan müba~ir
Mustafa'n~ n merkeze yazd~~~~mektup oldu~unu yazm~~t~k. Müba~ir
Mustafa mektubunda el koyma ve yaz~m i~lerinin bitti~ini, geriye
terekenin sat~~~~kald~~~n~~belirterek, sat~~~için emir bekledi~ini ve ba~ka
i~i kalmad~~~n~~yazmaktad~ r. Bu mektup terekenin mahallinde sat~laca~~m göstermesi bak~m~ ndan önemlidir:
"Devletlu inayetlu sultan~m hazretleri,
... bu kullar~~sâb~ k kaimakam veliyyü'n-ni'âm Tayyar Pa~a
Efendimizin câme~ûyi arkada~lar~ ndan olub bundan akdem vefat
iden Köprili Kör "aya= mal ve emlak ve e~yay-i mütenevviasm~ n bâfermân-~~Mi zabona me'mûr lulinm~~~olub bâ-emr-i Mi mûcibince müteveffây-~~mezbûnn
mezkûresini zabt ve taraf-~~~er'den tahrir
ve mumza defterleri bu def'a taraf-~~devletlerine irsal olunma~la ve
e~yas~~el hâletü-hazihi mevcûd olma~la e~yay-~~mezkûr~ n bu tarafda
fürûhona dâir bir k~t'a emr-i Mi ~sdar~na hüsn-i himmet ve bir gün
akdem taraf-~~kullarma ba's ve tesyire mürüvvet buyurmalar~~niyaz~~
ve mücerred ~zhâr-~~arz-~~ubûdiyyetim siyak~~arizam terk~.ymine bâdi
ve nâdi-i savb-~~devlet-makarlar~~k~l~nd~. ~n~aallahu tealâ lede-~ erfi-lvüsül mailüm-~~devletleri buyruld~ kda bu tarafda e~yay-~~fürûht
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itmekden ba~ka bir i~im kalmayub beyhûde bu tarafda meks olunmayub e~yan~n fürüht~na dâir bir k~t'a ferman-~~all ~sdar~na himmet ve
taraf-~~kullan~m irsal buyurmalar~~vâbeste-i lütf ve mürüvvetleridir.
fi 21 S. sene 223.
Bende: Mustafa, arkada~-~~came~üy-~~sab~k-~~kaimakam".
III. TEREKENIN INCELENMESI
Ayan~m~z~n I ve II no.lu muhallefat listelerinde yer alan her
türlü mal ve e~yas~n~n Tablo: I de çe~itli gruplar alt~nda bir s~n~flamas~~
yap~lm~~t~ r. Hem kazalar itibariyle hem de toplam olarak terekenin
dökümü bu tablodan izlenebilir.
TABLO: I
TEREKENIN ÇE~ITI,/ GRUPLAR ITIBARIYLE DACILIMI

GRUPLAR
I. NAK/D
II. G. MENKUL
III. EV E~YASI
IV. HAYVANLAR
V. HUBUBAT
VI. S~LAHLAR
VII. ÇIFT ALET/
VIII. ALACAKLAR
Toplam
IX. BORÇLAR

Havza
kr~.
000
~~980

%

Bakiye

kr~.

%

Toplam
kr~.

%

000
7 980
1635
5 226

0,00
14,20
2,91
9,30

532
4 853
~ o38
710
109
3 240

00,00
15,88
4,26
38,94
8,32
5,69
0,87
25,99

000
6 000
~~163
373
1 023
65
000
35 151

00,00
13,72
2,52
0,85
2,34
0,14
0,00
80,40

2 06I

3,70

775
109
38 391

1,37
0,19
68,33

12 462

100,00

oo 000

00,00

43 715
35 65o

100,00
81,55

56 177
35 65o

100,00
63,44

8 o65

I2 462

X. HARÇLAR

Gedegra

500
~~~~962

4,01

2 500

5 565

20 527

5,71

3 000

5,34

17 527

Önce her iki kazadaki durum mukayese edildi~inde göze çarpan
ilk özellik ~udur: ayan~m~z~n Gedegra kazas~ndaki muhallefat~~Havza'dakine oranla 3,5 misli bir de~ere sahiptir. Bu fark~n gayri menkuller
ve alacaklar grubundaki rakamlar~ n daha yüksek olmas~ndan ileri
geldi~i görülür. Nitekim gruplar ayr~~ayr~~incelendi~inde daha iyi
görülece~i üzere ayan~m~z~n esas ikamet yerinin Gedegra listesinde
yer ald~~~~anla~~l~r. Köprü kazas~nda ve civar~ nda bulunan çiftlikleri
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ve evi onun bir bak~ma d~~~dünyaya aç~lan penceresidir. Buradaki
ili~kileri de onu malvarl~~~ na oranla yüksek derecede borçlu - alacakl~~
durumuna sokmu~tur. Kör o~lu'nun Havza listesine göre ekonomik
tablosu daha gösteri~siz ama sa~lamd~r. Tarla, ba~~ve hayvanlar~~
ile buradaki tablosu tar~ msal bir bünyenin bütün özelliklerini ta~~r.
Ayan~m~z~n civar köylülerden alacaklarma ra~men kimseye borcu
yoktur. Havza'daki tereke ana hatlanyle kar~~m~za tipik bir toprak
a~as~n~~ ç~kar~r.
Terekenin ana hatlanyle gözden geçirilmesiyle âyan~m~zda
görülen bu ikili karakter, gruplar itibariyle inceleme tamamland~~~ nda
daha iyi ortaya ç~kacakt~r san~yoruz.
~imdi Tablo: ~~ deki gruplar~~ s~ras~ yle ele alabiliriz:
— Muhallefat listelerimizde "nakit" olarak hiç bir kaleme
rastlanmam~~t~r. Nakit ç~kmad~~~~gibi, her an paraya çevrilmesi
mümkün ve ihtiyat veya gösteri~~saikiyle elde tutulan, saklanan
mücevherat veya benzeri ~eylere de listelerimizde rastl~yam~yoruz. Bir
bak~ma bunu do~al kar~~lamak gerekir. Çünkü daha önce de belirtti~imiz gibi, bu gibi yükde hafif pahada a~~r ~eylerin daha görevliler
i~e el koymadan kolayca kaç~ r~lma ve saklanma ihtimalleri fazlad~r.
Uyu~malar için de en elveri~li ~eylerin bunlar oldu~unu söylemeye
gerek yok. Fakat bunlara ra~men kan~m~zca durum yine de anlaml~d~r. ~öyle ki:
E~er varsa bu gibi ~eylerin tamam~n~n musadere d~~~~kalabilmesi
ihtimali pek zay~ft~r. Ancak ya gerçekten hiç nakdin bulunmamas~~
veya çok önemsiz bir seviyede bulunmu~~olmas~~halinde böyle bir
durum söz konusu olabilir. Öte yandan daha iyi bir yarg~ ya varabilmek için "Nakid" le beraber "Alacaklar" ve "Borçlar" gruplar~n~~
da birlikte ele almam~z gerekir. O zaman ~öyle bir sonuca varmakta
pek hata olmasa gerektir: âyan~m~z tar~msal ekonomiye dayanan
bir ortamda gösteri~ten uzak bir hayat sürmektedir. Etraf~yle olan
ili~kileri de daha ziyade ya kredi ~eklinde veya ayni ekonominin
ko~ullar~~ alt~nda olmaktad~r. Tabii ki bu onun hiç nakit parayla
ili~kisi olmad~~~~anlam~na gelmez. Söylemek istedi~imiz onun mali
ve ekonomik gücünün kayna~~n~n nakid para olmad~~~d~r.

2 - Gayri menkuller: Gayri menkulleri toplam terekenin (aktifinin) % 14,20 sini olu~turmakta ve "Alacaklar" grubundan sonra
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önemi bak~m~ ndan ikinci s~rada yer almaktad~r. Bunun %
Gedegra muhallefat listesinde, % 3,52'si ise Havza listesinde bulunmaktad~r.
Gedegra'daki g. menkullerin Gedegra'daki terekeye oran~~ ise
% 13,72; Havza'mnki de % 15,88'dir. Gayri menkuller ~unlard~r.
I no.lu listede:
Cinsi
Bahçe
(ihtilafl~)
~~
Menzil (ev)
~~14 Dairei Çiftlik ve arazi
115 Menzil-i harem ve selaml~k

No

De~eri
600
400
2 500
2 500

Yeri
Gedegra kazas~nda
Köprü kazas~nda
Süleyman köyünde
Köprü kazas~nda

II nolu listede:
25 Asiyab (de~irmen)
35 4 aded anbar
36 Menzil-i hariciye, dahiliye-i çiftlik
(çiftlik evi)
37 Çiftlik, arazileriyle
7 Tarlalar
72 Tarla
73 Ba~~

250

Dereköy'de
Sivrikise'de

500
400

Sivrikise'de (?)

450

250
50
8o

Il~ca köyünde
Ereli köyünde
Kemerez köyünde

Ayan~nuz~n çe~itli yerlerde evleri oldu~u görülüyor. Fakat daha
ziyade Köprü'deki büyük evinde oturdu~u, di~erlerini ise zaman
zaman ziyaret etti~i tahmin edilebilir. Yani adeta "~ ehir evi - köy
evi" veya "k~~l~k - yazl~k" gibi... Ev e~yalar~~grubunun incelenmesinden de bu sonuca varmak mümkündür.
Esas ikametgah ve çiftli~ini merkez kabul edersek, di~er çiftlik,
tarla, ba~~ve bahçelerinin civardaki köylere da~~lm~~~oldu~u görülür.
"Hayvanlar" ve "Hububat" grubundaki kalemlerin de yard~m~yle,
topraklar~nda ortakç~lar~n çal~~t~~~~ve hayvanlar~n~~da onlara kiraya
verdi~i kolayca anla~~l~r.
Çiftlik içinde bir konak, civar köylerde tarlalar, ba~~ve bahçe,
bir de~irmen ve anbarlar ve i~gücü olarak bir miktar hayvan ve buna
ek olarak köylü eme~i göz önüne getirilirse, kendi kendine yeterli
mütevazi tar~msal bir örgüt kar~~ m~zda belirir.
3 — Ev e~yas~ : "Ev e~yas~" grubuna I nolu listeden 2-57, 59-60,
62-73, 76-79, 120 nolu kalemler, II nolu listeden ise 1-5, ~~o, 47, 50,
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58-70 nolu kalemler dahil edilmi~ tir. Bu grup I nolu listede % 2,52,
II nolu listede ise % 4,26, toplam tereke aktifi içinde de % 2,91
öneminde bir yer tutmaktad~r.
Her iki listede de say~~bak~m~ndan ço~unlu~u ev e~yas~~grubuna
giren kalemler olu~ turmakta ise de, bunlar~ n de~eri, kullamlnu~~ve
y~pram~~~ e~ya olmalar~~nedeniyle fiyatland~rmada pek bir ~ey tutmamaktad~r. De~erli bir kaç top kuma~, bir iki gümü~~e~ya ve bir
miktar bak~r kap - 'kacak olmasayd~~bu grubun toplam tereke içindeki
önemi oldukça dü~ük kal~rd~. Bir ki~inin ev e~yas~n~~onun sosyal
ya~ant~s~n~n bir aynas~~kabul edersek, bu grubun teferruatl~ca incelenmesinde fayda vard~r.
Ev e~yas~~ ~u alt gruplara ay~rabiliriz:
yatak
yorgan
~ike ve
k~l~flar~~

yasd~k
minder
Ve
k~l~flar~~

çe~itli
mutfak kuma~lar
e~yas~~
örtüler
vs.

hah
kilim
seccade

di~er

Top!.
(kr~)

Gedegra
Havza

~~32,5
71

328
--

277,5
120

~ oo
266

76

18o

39

45

1103
532

TOPLAM
(kr~)

203,5

328

397,5

375

~ o6

225

1635

1635 kuru~~de~erindeki toplam ev e~yas~n~n büyük k~sm~n~n
Gedegra'ya ait listede yer almas~, onun esas ikametgâhm~n da bu
listede yer ald~~~ = bir delilidir. Havza'ya ait listede yasd~ k - minder
cinsinden hiç bir ~eyin bulunmamas~~ve Gedegra'ya oranla daha az
say~da yatak - yorgan~n yer almas~~da bunu kan~tlayan bir husustur.
Alt gruplama yap~ld~~~nda "mutfak e~yas~"n~n 397,5 kr~~ile
birinci s~rada yer ald~~~~görülmektedir. Bu alt grubu olu~turan kalemlerin sadece 290 kr~'u "nuhas" ad~~ alt~nda listelere giren bak~r kapkaca~a aittir. Ayamm~z~n vakiyyesi 2 kuru~tan hesaplanan 145
vakiyye nuhas~~vard~r.
375 kr~~ile kuma~~ve örtüler alt grubu ikinci s~rada yer almaktad~r. Pe~kir ve kürk gibi bir iki kalem e~yay~~da bu alt gruba soktuk.
Bu grubun ikinci s~ray~~tutabilmesine en büyük sebep Havza listesinde
görülen ve yeni olmalar~~muhtemel bir iki top kuma~t~r. Bu kuma~lar
Halep çiçeklisi, Acem çiti, Halep Alacas~~gibi isimlerinden de anla~~laca~~~üzere do~u kökenli kuma~lard~r.
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Yasd~k ve minderler grubu ise bir Türk evindeki dekorasyonu
ve ya~ama tarz~n~~gösterir bir ipucu olmas~~ bak~m~ndan ilginçtir.
Türk ev hayat~nda minderin yeri ve önemi böylece ortaya ç~kmaktad~ r.
Havza listesinde hiç minder ve yasd~~~n ç~kmamas~, daha önce
de söyledi~imiz gibi buran~n devaml~~bir ikâmetgâh yeri olmad~~~n~n
göstergesi say~labilir. Buna kar~~l~k Gedegra listesinde irili-ufakh
28 minder ve 6 minder k~l~f~~ile 36 yasd~k ve 30 yasd~k k~l~f~n~n yer
ald~~~~görülür. Yasd~klar, ilerde temas edece~imiz yatak-yorganlarla
birlikte ele al~nd~~~nda bir ta~ra kona~~nda devaml~~ya~~yan nüfus
(aile) hakk~nda bir fikir sahibi olmak mümkündür. Minder say~s~~
ise böyle bir kona~~n büyüklü~ü hakk~nda bir fikir verebilir.
ç) "Di~er" alt grubuna I nolu listeden ~~o, ii, 16, 18, 19, 41,
52, 59, 6o, 66, 68, 77 nolu kalemler, II nolu listeden de ~, 59, 70 nolu
kalemler dahil edilmi~tir.
Gedegra'daki listede 7 yatak, 2 ~ilte, 9 yorgan, 5 yatak k~l~f~,
Havza listesinde ise 2 yatak, ~~ ~ilte, 4 yorgan ve 2 yatak k~l~f~~yer
alm~~t~r.
Hah ve kilimler önem bak~m~ndan ev e~yas~~içinde sonda yer
al~yor. Havza'daki listede sadece 3 aded yeni kilim mevcutken, öbür
listede 5 aded eski kilim, I adet kullan~lm~~~seccade ve I adet te kullan~lm~~~halice (?) vard~r. Küçük boy yeni kilimlere I o kr~., eskilere
de 3 kr~. fiyat verilmi~tir; daha büyük boy kullan~lm~~~kilimler de
tanesi ~~o kuru~tan de~erlendirilmi~tir.
Ev e~yas~~grubunu teferruatl~ca gözden geçirdikten sonra dikkatimizi çeken bir noktaya de~inmek istiyoruz: âyan~m~z~n esas ikâmetgâh~n~n Gedegra listesinde yer ald~~~n~~tesbit edebildi~imize göre
top halindeki kuma~lar~n, kullan~lmam~~~çama~~rlar~n ve yeni kilimlerin öbür listede yer almas~na bakarak acaba bir sonuca varmak
mümkün müdür? Akla gelen bir husus onun, bu zaman zaman oturdu~unu söyledi~imiz di~er evini belki daha güvenceli hissetti~inden
bir depo ~eklinde de kulland~~~d~r. Zaten Havza listesi bütünü itibariyle âyan~m~z için esas güven kayna~~~olabilecek kalemlerden olu~maktad~r.
4 — Hayvanlar: Hayvanlar grubunun toplam muhallefat içinde
% 9,30 gibi bir önemle üçüncü s~ray~~tutabilmesinin Havza listesi
sayesinde mümkün oldu~u görülür. Nitekim Havza listesinin % 38,94
ünü hayvanlar te~kil ederken, Gedegra listesinde hayvanlar~n nisbl
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önemi % 0,85 gibi çok dü~ük bir seviyede kalmaktad~r. Öte yandan
Gedegra listesindeki hayvanlar sadece s~~~r cinsinden oldu~u halde,
Havza'daki listede daha çe~itli cinslere rastlanmaktad~r. Cins ve say~~
bak~m~ndan ~öyle bir tablo düzenliyebiliriz :

Ganem (koyun)
K~srak
Kat~r
Tay
Merkeb
S~~~r cinsinden olanlar

Havza
304

Gedegra

23
7
ii

.

3
113

27

Ayan~m~z~n Havza listesindeki hayvanlar~~incelendi~inde, bunlar~n % 9,3 nün ba~kalar~nda bulundu~u görülür: 24 aded kara s~~~r
ine~i ile 5 aded kara s~~~r öküzü ortakç~lar~n ve civar köylülerin
hizmetindedir. Gedegra listesindeki hayvanlar~n hepsinin ise kendi
hizmetinde oldu~u anla~~l~yor.
5 — Hububat: Hububat grubuna listelerimizde h~nta (bu~day),
~air (arpa), ç~t~r (?), mahlüt (kar~~~k) ve bulgur ad~~alt~nda rastlanan
kalemler al~nm~~t~r. Bunlar say~m esnas~nda muhallefat sahibinin
elinde olan~~göstermektedir. Yani bir k~sm~~onun "mutfak mevcudu",
bir k~sm~~ise tarlalar~mn ürünü olup "anbar mevcudu" dur. Yaln~z
burada bir noktay~~belirtmek gerekir: Havza listesinde yer alan
"hububat" ~n tamam~n~n âyamm~z~n do~rudan kendisinin ziraat
ettirdi~i ürün oldu~u anla~~l~yor. Buna kar~~l~k Gedegra listesindekilerin yakla~~k olarak % 20 si ba~kalar~n~n, yani ortakç~~vs. nin ziraat
edip de âyan~m~za ait olan payd~r.
Bu durum "Hayvanlar" grubunda görülenin tersidir : âyan~m~z~n hayvanlar~n~~ ba~kalar~n~n hizmetine vermesi Havza listesinde
görülürken, topraklar~n~~veri~i Gedegra listesinde görülür.
Her iki listedeki "Hububat" a ait mutlak de~erin birbirine
hemen hemen e~it oldu~u görülmekte. Fakat nisbi de~erler söz konusu
olursa I nolu listede bu grup % 2,34 lük bir paya sahipken II nolu
listede % 8,32 lik bir payla Havza'daki muhallefat içinde tar~msal
özelliklerin daha a~~r bast~~~n~n bir göstergesi olarak kar~~m~za ç~kar.
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6 — Silahlar: Bu gruba I nolu listeden 74-75, II nolu listeden
ise, 6-9, 49, 48, 51-57 numaral~~kalemler girmi~ tir. I nolu Gedegra
listesindeki silahlar~n de~eri 65 kuru~~tutarken,, di~erinde 71 o kuru~a
varmaktad~ r. Tereke içindeki nisbi önemleri de s~ras~yle % o,14 ile
% 5,69 dur. Toplam tereke aktifi içinde ise bu grup ancak % 1,37 lik
bir paya sahiptir.
I nolu listede kesici cins silaha rastl~yam~ yoruz. Buna mukabil
Havza listesindeki silahlar~n de~er bak~m~ndan yar~s~n~~kesici silahlar
olu~turmaktad~ r. Fakat silahlar~ n ister kesici, ister ate~li cins olsun
bir harp gereci olmalar~n~n yan~ nda ve ötesinde zevkli birer sanat
eseri olmalar~~ (simli, hardi, kakmal~ ...) dikkati çekmektedir. Bu
süslemeli ve alt~n veya gümü~~kakmall silahlar liste içinde en de~erli
e~yalar~n ba~~ nda gelmektedir. Öte yandan kan~m~zca Havza listesinin silah bak~m~ ndan Gedegra listesine üstünlük arzetmesi, ayan~=in esas ve devaml~~ikametgah~~hakk~ nda daha önce söylediklerimiz
hat~rlan~ rsa, dikkati çeken bir husustur.
7 — Tar~ m aletleri: I nolu listede bu gruba girebilecek hiç bir
kalem yoktur; II nolu listeden ise 41-44 nolu kalemler bu gruba
girmi~tir.
Tar~ msal bir ortamdan söz ederken çift aleti grubunun toplam
muhallefat içinde % 0,19 gibi çok dü~ük bir önemle kar~~m~za ç~kmas~~
oldukça ilginç ve dü~ ündürücüdür. Havza listesinde göstermelik de
olsa çift aleti say~ labilecek bir iki ~ eye (4 araba, 4 saban demiri,
döken, ~~ adet çapa gibi) rastlamam~z, bu listenin di~erine k~yasla
tar~msal özelli~inin bir belirtisi ise de, yine de tatmin edici olmaktan
çok uzakt~ r. Bu durum kar~~s~nda akla gelebilecek ~eyler ~unlard~ r:
I) tar~ m aleti olabilecek di~er ~eyler ya çok de~ersiz ve eski idi, onun
için listelere girmedi veya 2) aletlerin bir k~sm~~ tar~m i~çisine ait
oldu~undan musadere d~~~~kald~. ~kinci ~~kk~n do~ru olmas~~ihtimali
fazla görünmekle beraber, tar~ m ekonomimizin geçmi~i hakk~nda
önemli say~ labilecek böyle bir ipucunun ancak ba~ka verilerle kan~tlanmas~~ halinde bir anlam~~ve de~eri olacakt~ r. Biz burada tarihimizde, tar~ m aletlerinin mülkiyeti meselesinin ayr~ca ve etrafl~ ca incelenmesi gereken bir konu olarak durdu~una i~aret edelim.
8 — Alacaklar: I nolu listede alacak kalemleri 80-95, 116-119;
II nolu listede ise 46, 74-75 numaralardad~r.
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'kan~m~= bütün alacaklar~~38 391 kuru~~tutmakta ve toplam
tereke aktifi içinde % 68,33 gibi bir payla en önemli s~ray~~i~gal etmektedir. Listeleri ayr~~ayr~~ele al~ rsak Havza'da bu oran % 25,99
iken, Gedegra'da % 80,40 a yükselmektedir.
"Alacaklar" grubu muhakkak ki "Borçlar" la beraber ele al~nd~~~ nda daha anlaml~~olabilir. Borçlar~~ayr~ca ele alaca~~z, fakat
~imdilik ~unu söyliyelim ki, âyan~m~z~ n Havza'da 3 240 kuru~luk
alaca~ma kar~~l~ k hiç borcu yokken, Gedegra listesinde 35 650 kuru~luk bir borç kar~~s~nda 35 151 kr~.'luk bir alaca~~~vard~r. "Alacaklar" muhasebe esaslar~na göre aktif bir kalem olmas~na ra~men,
alaca~~~olup da borcu olmamak bir bak~ma o an için (k~sa dönem)
elde mevcut olan~n azalmas~n~~ifade eden bir durum demektir. Yani
di~er bir deyi~le, âyan~nuz~n sa~l~~~ nda Havza'da fiilen elinde mevcut
olan~n tutar~~alaca~~~kadar bir dü~me gösterirken, Gedegra'da tersine,
borcu alaca~~ ndan fazla oldu~undan aradaki fark kadar yükselecektir. Fakat musadere borç ve alacaklar için bir "hesapla~ma" k~l
oldu~undan böyle bir ~ ey söz konusu olamaz demektir. Orta veya
uzun dönem söz konusu olur ise bir borç veya alaca~~n vâdesini ve
tahsil edilebilirlik derecesini bilmeden, bunlar~n o ki~inin nakid ve
malvarl~~~~üzerinde ne gibi bir etki yapabilece~ini hesaplamak güçtür.
Örne~imizde borç ve alacak kalemlerinin bu gibi özelliklerine ait
herhangi bir kay~ t yok. Ama biz yine de kendi kendimize sormadan
edemiyoruz: acaba mallar~~musadere edilenin di~er ki~ilerle alacak
ve borçlar hakk~ndaki sözle~meye dayal~~özel hükümleri, musadere
esnas~ nda ne derece geçerlidir? Diyelim ki borçlar~~devlet tek tarafl~~
olarak vâdesine bakmadan musadereden hemen sonra ödeme yoluna
gidebilir; fakat alacaklar kar~~~taraf~n ödeme gücüne ba~l~d~r ve e~er
varsa kar~~~taraf vâde ve taksitlerle ilgili özel hükümlerin sakl~~tutulmas~m isteyecektir. Ne yaz~ k ki merkezin bu konularla ilgili tutumunu
~imdilik kesinlikle tesbit edebilme olanaklar~na sahip de~iliz.
Borç ve alaca~~n her~eyden önce bir itibar (kredi) göstergesi oldu~unu burada belirtip, "Alacaklar" grubunun incelenmesine geçelim:
'kan~m~= Havza listesindeki alacaklar~n~n hepsinin nakdi
oldu~u anla~~l~yor. Buradaki üç kalem alaca~~~s~ras~yle ~unlard~r:
~ . Mirasyedi o~lundan. alaca~~, 2. Halkta olan mahsul akçesi, 3. Ortakç~lar~ ndan olan alaca~~. Bu alacak kalemlerinin tar~msal ili~kiler
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sonucu ortaya ç~kt~~~~anla~~lmaktad~r. Buna kar~~l~k Gedegra listesindeki alacak kalemlerinin bir k~sm~~ayni alacak ~eklindedir. Nitekim I nolu listedeki 93-95 ve i ~ 9 nolu kalemler hububat ~eklindeki
alacaklard~r. 35 151 kuru~luk toplam alaca~~n~n 1 405 kuru~u hububad ad~~alt~nda ayni alacakt~r.
Gedegra listesindeki alacaklar~n senede ba~lan.m~~~oldu~u aç~kça
ve özellikle belirtilmi~tir. Fakat vade ve taksitlerle ilgili bir hüküm
yoktur. Senetlerin özellikle belirtilmesi bu alacaklar~n ticari özellikte
olmalar~na bir karine say~labilir ise de, bu alacaklar~n ne sebeple
ve nas~l ortaya ç~kt~~~n~~tam ve kesin olarak bilebilmek olanak d~~~d~r.
Fakat belli bir hata pay~~ b~rakarak, baz~~ipuçlar~ndan hareketle bu
alacak ili~kileri hakk~nda baz~~ ~eyler sezinlemek mümkün olabilir
san~yoruz:
~-kyan~m~z~n 33 746 kuru~~tutar~ndaki nakdi alacaklar~n~n 24 150
kuru~u, di~er bir deyimle %71 i gayri müslimlerdendir. Bunlar
içinde ~~o bin ve 5 bin kuru~~gibi tek kalem halinde ve tek ki~iden
alacaklar vard~r. Kar~~m~za Kundurac~-o~lu, Gregos, Bo~os, Boyac~~
Artin, Kalpakç~-o~lu, Artelini ~eklinde ç~kan bu gayri müslim isimlerin o yörenin tüccar veya esnaf~ndan olmalar~~ihtimali yüksektir.
Acaba ayan~m~z~n bunlardan alaca~~~nas~l bir ili~ki sonucu ortaya
ç~km~~t~r? Bu konuda çe~itli fikirler ileri sürülebilir, fakat kan~m~zca
akla en yatk~n olan~~ ~u olabilir: tar~msal faaliyetlerden sa~lanan
gelirler ayan~m~za bir miktar tasarruf yapma olanaklar~~sa~lay~nca,
o bu tasarruflar~n~~daha karl~~ve rizikosuz görünen faizcili~e ve ticari
hayata yöneltmi~~olabilir. Onun do~rudan ticari hayata girmedi~ini
fakat tüccar ve esnafa kredi sa~lad~~~n~~ve s~n~rl~~ortakl~klarla ticaretten pay almaya çal~~t~~~n~~tahmin edebiliriz. Zaman~n ko~ullar~~
içinde de bir gayri müslime kar~~~faizle borç para verme meselesinde
daha bir gönül rahatl~~~~duyaca~~~da aç~kt~r.
Fakat bütün alacaklar~~gayri müslimlerden de~ildir. 87 ve 88
nolu kalemlerde görüldü~ü üzere civar köylerdeki baz~~ki~ilerden de
küçük de olsa alacaklar~~vard~r. 8o, 81, 83 ve 84 nolu alacaklar da
müslüman esnaf ve tacirden olabilir.
Geriye kalan alacak kalemlerinin (no. 86, 116-118) vergilerle
ilgili oldu~u aç~kça belli olmaktad~r. Fakat bunlar do~rudan do~ruya
vergi mükellefinden alaca~~~ ~eklinde olmay~p, vergi toplama i~inde
araya giren di~er ilgili veya i~e müdahale edenlerden alaca~~~ ~eklinde gözükmektedir.
Bel/ekiz C. XLI, 5
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9 — Borçlar: Borçlar ve harçlar terekenin pasifini olu~turmakta.
II nolu listede âyamm~z~n hiç borcu yoktur. Bunu normal kar~~lamak gerekir, çünkü onun buralarda borçlu duruma dü~ebilece~i
bir çevresi yoktur. Civar köylülerle olan ili~kileri içinde olsa olsa
alacakh duruma geçebilir. Gedegra listesinde görülen yüksek seviyedeki borçlar da yine çevresindeki ki~ilerle ilgili de~ildir: âyan~m~z
daha üst düzeydeki ki~ilere borçlu görünmektedir. Fazla aç~klama
yoksa da bu borçlar~n, onlar nam~na idare etti~i arazi gelirlerinden
do~du~u söylenebilir.
Kar~~m~za ç~kan manzara ilginçtir: köylüler ve mahalli esnaf
veya tüccar .yan~m~za borçlu, âyar~muz da daha üst düzeydeki baz~~
ki~ilere borçludur.
IV. FIYATLAR
Fiyatlarla ilgili baz~~noktalara önceki sayfalarda de~inmi~tik.
~imdi fiyatlar hakk~nda genel olarak di~er baz~~hat~ rlatmalarda bulunup listemizle ilgili verilere geçebiliriz.
Listelerimizde görülen fiyatlar~n gerçek piyasa fiyatlar~~olmad~~~n~, sadece ön tahminden ibaret bir de~erlendirme oldu~unu
yeniden hat~rlatal~m. Piyasa fiyatlar~~terekenin sat~~~ndan sonra belirlenecektir. Sat~~~fiyatlar~~ ile de~erlendirme fiyat~~ aras~ndaki fark
incelenme~e de~er bir konudur. Fakat bir de musadere mahrun sat~~~
fiyat~~ile herhangi bir mal~n sat~~~fiyat~~aras~nda bir farkl~la~ma olup
olmad~~~n~n da ara~t~r~lmas~~gerekir. Musadere olay~yla ilgili olarak
daha önce de~indi~imiz baz~~sebepler yüzünden, terekenin sat~~~~
s~ras~nda kar~~m~za ç~kan baz~~mallara ait fiyatlar~n, yine gerçek piyasa
fiyat~~olam~yaca~~m ve ~üpheyle kar~~lanabilece~ini belirtelim.
Fakat gerek fiyat takdirinde ve gerekse sat~~~esnas~nda ortaya
ç~kabilecek olan bu oynakl~klar~n bir s~n~r~~oldu~unu kabul etmek
gerekir. Bir kere fiyatlar~~takdire pek yer b~rakmayan ve sat~~~ s~ras~nda dü~ük veya yüksekli~i dikkati çekebilecek baz~~ mallar vard~r
(tabii sat~~tan herkesin haberi olmas~~ ~artiyle). Biz her~eye ra~men
muhallefat listelerindeki fiyatlar~n çok ihtiyatla kullan~lmas~~gerekti~i
kan~s~nday~z. Hele mal~n özelliklerine ait yeterli aç~klamalar yoksa
fiyat tarihiyle u~ra~acaklar için bu fiyatlar çok yan~lt~c~~sonuçlar
verebilir. Örne~in listelerimizde hayvanlar için verilen fiyatlar ele
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al~n~rsa görülür ki hayvan~n ya~~na vs. ne göre fiyat~nda büyük oynamalar mevcuttur. Hayvan~n yaln~z cinsine bakarak özelliklerini bir
kenara itip sadece fiyat~~almak veya özellikler belirtilmedi~i zaman
bu yola girmek sak~ncal~~sonuçlar verecektir. O halde burada okuyucumuzu çe~itli mallarla ilgili olarak sak~ncal~~ortalamalarla oyalamaktansa do~rudan listelerirnize göndermekte fayda vard~r.
Mal~n niteli~inden ötürü listelerdeki fiyatlar içinde en güvenilir
olanlar~n tah~l fiyatlar~~oldu~unu belirtelim. Listelerimizde bu fiyatlar ~öyledir: bu~day ~ o-~~~kr~., yulaf 2,5-4 kr~., arpa 5-6 kr~.,
ç~t~r 4-5 kr~. (kilesi).
BELGE: I
Utufetlû defterdar Efendi
Takririnizin bend-i evvel ve sânisi mûciblerince
emr-i âli ~sdar olunmu~d~r. 14 R sene 223
Sab~ka Havza ve Köpri kazalar~~ayan~~Kör Ismail-o~lu Hüseyin
vefat idüb eshab-~~servet ve yesârdan old~~~~haber verildi~ine mebni
muhallemerkumun Havza ve Gedegra kazalar~ nda vaki'
Tayyar
sab~k
midden zabt ve tahrir ve kaimakam-~~
ft~~
Pa~a'ya bâ-temessük deyni olan 25 000 guru~~evvel emirde içinden
ifraz ve taraf~na teslim ve muhallefât defteri dahi Dersaadet'e takdim
ve tesyir olunmak bab~ nda sene-i sab~ka eval~~r-~~zilkadesinde derkenarda mastûr sad~r olan emr-i ~erif mü~arün-ileyhin ittiba'~ndan
Mustafa kullariyle lede'l-vürüd müteveffay-~~merkum~n ibtida Gedegra kazas~nda olan muhallefât ve zimemat~~ma'rifet-i ~er' ve cümle
ma'rifetleriyle lede'l-taharri 43 715 guru~ a ve ba'dehû Havza kazas~nda vaki' muhallefât ve zimemat~~tahrir olund~kda 12 462 guru~a
bali~~olub içinden 25 000 guru~luk zimemât ifraz ve mü~ârün-ileyhin
matli~b~na mahsûben sab~k kethüdas~~ Ali Pa~a ma'rifetiyle ahz ve
tahsil olund~~~n~~ve kethüda-i mûmâ-ileyhin dahi 6 000 guru~~ve
mü~ârün-ileyhin hablesi han~m~n 3 000 guru~~ba-temessük alacaklar~~
olma~la ba'de's-sübûtü'~-~er'i i~bu 9 000 guru~~dahi pa~a ve hamm-~~
mi~ ma-ileyhumaya zimemâtdan teslim olund~~~n~~ve müteveffay-~~
merkurtun Köpri kazas~~su yollarnun nukud-~~mukarreresinden. ~~600
guru~~deyn-i müsbeti olma~la ol dahi tediye olund~~~n~~ve muhallefat-~~
mezbûreden mûrna-ileyh Ali Pa~a'n~n iradesiyle Gedegra nâibine ve
müba~ir-i merkuma kalemiyye ve müba~iriyye olarak biner guru~dan
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000 guru~~ve kendi taraf~ ndan tefrik olunan âdemine 500 ve Havza
kazas~ nda olan muhallefât içün dahi kalemiyye ve müba~iriyye olarak
Havza naibine ve müba~ ir-i merkuma 500 guru~~virilüb maada
tahmin-i k~ ymet olunan e~ya bahas~ ndan ve zimemâtdan 17 5137
guru~~baki kald~~~~beyaniyle ne güne irâde-i aliyyeleri buyrulur ise
ol vechile hareket olunaca~~n~~Havza ve Gedegra nâibleri birer k~t'a
i'lâmlar~nda ba~ ka ve mevcûd olan e~yan~ n fürûht olunmas~~ içün
bir k~t'a emr-i âli ~sdar buyrulmas~n~~müba~ir-i merkum bir k~t'a
arz~halinde ba~ ka tahrir ve inha ve iki k~ t'a muhallefât defteriyle tesyir
itmeleriyle defatir-i merkume hulâsa itdirilüb imrar-~~nazar ve iktizas~~
sual olund~ kda müteveffay-~~merkumenin kazain-i mezburinde zuhûr
idüb k~ ymet takdir olunan muhallefât bahas~n~n ve zimemat~n~n
yekün' 56 ~~77 guru~a bali~~ve balada beyan olund~~~~vechile mü~arünileyh Tayyar Pa~a'n~ n ve halilesinin ve mûmâ-ileyh Ali Pa~a'n~n ve
su yolcular~~vakf~n~ n ba-temessükat matlüblar~~ve kalemiyye ve h~ dmat-~~
müba~ iriyye olarak ifraz olunan mebali~in yekün' dahi 38 650 guru~a
reside olub yekün-~~muhallefâtdan fürunihade olund~kda kusur ~~7 527
guru~luk muhallefât ve zimemât bâki kald~~~~ve muhallefat-~~mezbûrenin cânib-i Miriden zabt~~irade buyruld~~~~sûretde zuhûr iden
muhallefâta vaz' olunan tahmini ve takribini olma~la mahallinde
ma'rifet-i ~ er' ve cümle ma'rifetleriyle ve müba~ir-i merkum~ n ma'rifet
ve nezaretiyle taharri ve terfik olunarak de~er bahalariyle bey' ve
fürûht ve zimemat-~~bakiyesi dahi yerlü yerinden cem' ve tahsil olunub
her neye bali~~olur ise sahih defteriyle maan getürüb Hazine-i
teslime müsâadât olunmas~~ içün müba~ ir-i merkuma hitaben emr-i
~erif ~sdar~~husûs~~menût-~~rey-i âli idü~i.
2

* *

Bundan akdem firar ve ba'dehû vefat idüb kaffe-i muhallefat~~
Cebbar-zâde Süleyman Be~~ma'rifeti ve hacegândan Feyzullah
Efendi nezaretiyle zabt ve fürûht olunan Köprüli Cumul~-o~lu Emin
Be~'in Gedegra kazas~ nda vaki' bir k~t'a ba~çesini müteveffay-~~
merkum Kör ~smail-o~lu Hüseyin fuzüli zabt eyledi~i beyaniyle
kendülere redd ve i'tâ olunmas~n~~ merkum Emin Be~'in veresesi
istida eylediklerini ve bu def'a merkum Hüseyin'in varid olan muhallefat~~defterinde 600 guru~~fiyat takdiriyle muharrer olan ba~çenin
reddi husûsun~~Gedegra nâibi bir k~t'a i'lâm~ nda tahrir ve inha idüb
ancak merkum Emin Be~'in mukaddema cânib-i midden zabt ve
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fürûht olunan emlâkinden kona~~~kar~~s~nda vaki' bir k~t'a kö~k ve
sâireyi mü~temil bir k~t'a ba~çe 7oo guru~~muaccele ile merkum Kör
~smail-o~lu Hüseyin'e bey' ve fürûht olunmu~~old~~~~mukayyed olma~la
bu sûretde verese-i merkumenin istida eyledikleri ba~çe cânib-i
miriden fürûht olunan i~bu ba~çe midir yohsa âhar ba~çe midir
tahkik ve da'va-i vuku'a Dersaadet'e i'lâm olunmak içün istilâm~~
hâvi emr-i ~erif i'tas~~iktiza eyledi~i malüm-~~devletleri buyruld~kda
vech-i muharrer üzere evâmir-i ~erife ~sdar~~husûsunda her ne vechile
emr ve irâde-i aliyyeleri buyrulur ise emr ü fermân devletlu saadetlu
sultamm hazretlerinindir.
BELGE: II
(Liste ~~)
GEDEGRA KAZASINDAK~~MUHALLEFAT
HESAPLARI
A. B~LCUMLE MUHALLEFATI VE ALACAKLARI
K~ymet
(guru~)
) Cumulu-zâde Emin BeWin cânib-i midden zabt
olunub i~tira eyledi~i ba~çe, ~~bâb
Kadife köhne yasd~k, 5 aded
Di~er köhne yasd~k, 7 aded
Çit köhne ~ike, ~~ aded
g~laf-~~(k~l~f) ~ilte, ~~aded
Yan minderi, 2 aded
G~laf-~~dö~ek, ~~ aded
Servi sand~k, kebir, ~~ aded
Servi sand~k, sagir, 2 aded
~~o) Köhne
2
(okunamad~)
Ceviz [bir] mikdar
Penbe, 6 vakiyye
Beledi sand~k, köhne, 3 aded
Yazma ~ilte-i köhne ma'a yüz yasd~k, 2 aded
G~laf-~~yan minder, sag~r, ~~aded

600
20
21

5
5
30
4
30
15
2
2
20

9
5
10
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K~ymet
(guru~)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

Esb çul~~yüzi, 3 aded
Köhne kilim, ~~ aded
Müsta'mel esb çul~, ~~aded
Köhne perde, ~
Ocak demiri ma'a ma~a
Kadife köhne yasd~k, 4 aded
~ayak köhne yasd~k, 3 aded
G~laf-~~yasd~k, 20 aded
Müsta'mel climi dö~ek, ~~ aded
Basma dö~ek, köhne, ~~ aded
Basma müsta'mel minder, 3 aded
Basma köhne dö~ek, ~~ aded
Yazma dö~ek, sagir köhne, ~~ aded
Sagir minder, 2 aded
G~laf-~~ ~ilte-i minder, 5 aded
Sagir yan minder, 7 aded
Sagir yan [minder], köhne, 2 aded
Kehir yan [minder], ~~ aded
Köhne yorgan, ~~ aded
Kilim, müsta'mel, ~~aded
Mlice, müsta'mel, sagir, ~~aded
Servi sand~k, sagir, ~~ aded
Ocak demiri ma'a ma~a
Def'a ocak demiri
Köhne minder ma'a yasd~ k, 2 aded
Hatab ma'a gra
Kadife köhne yasd~ k, 4 aded
G~laf-~~yasd~ k, ~~o aded
Köhne yorgan ma'a minder, 2 aded
Yan [minder], sagir, 2 aded
Yan [minder], kebir, 2 aded
Def'a ocak demiri
48) Köhne minder, sagir, ~~ aded
49) Köhne yasd~k, ii aded
50) Def'a yan minderi, kehir, 2 aded

8
3
4
5
2

6
49
6
4
9
5
3
2
20
21

~o
15
0,5
3
5
5
2

1,5
2

20
16
20

4
8
12
2
22
12
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K~ymet
(guru~)
8
Def'a yan minderi, sagir, 2 aded
2
Köhne be~lik, 2 aded
aded), sagir ma~a (4 aded)
5
Kebir ma~a
Ate~~küre~i (2 aded), sac ayak (3 aded), kehab ~i~i
5
aded)
Meydan sinisi, ~~ aded
240
Nuhas, 120 vakiyye
Pirinç çini (?), 3 aded
5
Bulgur ma'a h~ nta, I kile
6
Köhne çuval, 2 aded
25
6o) Esas-1 heyt
400
bâb
Def'a Köpri'de vaki' menzil,
Müsta'mel seccade, bayburdi, ~~ aded
35
5
Haleb alacas~~ n~sf, ~~
24
Çiçekli, top: 2
50
Pû~i-i cedid, ~~ aded
20
Bükme çema~ur, 2 kat
kir,
3
aded
3
Bükme pe~
~~
aded
3
Köhne basma mak'ad,
20
Basma köhne yorgan, 3 aded
30
Köhne kilim, 3 aded
7
Köhne ince yasd~ k ma'a kutni ~ilte, 2 aded
16
~nce dö~ek, 2 aded
~~o
Kutni dö~ek, ~~ aded
aded
~~
40
Tüfenk sim bilezikli,
25
Sim bilezikli ~i~hane tüfenk, ~~ aded
20
Dö~ ek yüzi, 4 aded
4
Köhne kebir fes ma'a yemeni, 2 aded
Kürek, köhne, ~~ aded
25
~ nce yorgan, 3 aded
Hüseyin'de
ba-temessük
ikrâr
~~
8o) Ekmekci-zade Hac
1 500
mûcibince
t 150
K~r~ml~~Hac~~Ahmed'de ba-temessük ikrar~~
500
Konderoc~-o~l~'nda bâ-temessük ikrâr
~~15o
Porsuk-o~h Hac~~Ali'de bâ-temessük ikrâr
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K~ ymet
(guru~)
Kasab Kara Hac~~Ali A~a'da bâ-temessük ikrâr
575
Zimmi Boyac~~Artin'de bâ-temessük ikrâr
1150
Müteveffay-~~mezbür~n uhdesinde olan voyvodal~k
mal~ ndan ser-hâciyan Mustafa A~a'n~ n iltizam eyledi~i damga ve duhan akçesi ikrâr
3 750
Gâruz ( J,T) karyesinde Topal Kethüdada bâtemessük ikrâr
210
88) Süleyman karyesinde imam molla Mehmed'de bâtemessük ikrâr
oo
~kinci-o~h
Gerügos zimmide bâ-temessük ikrâr
5 000
90) ~kinci-o~h Bo~os zimmide bâ-temessük ikrâr
to 000
Kalpakç~-o~l~~zimmide bâ-temessük ikrâr mikibince 5 000
E~ek-çekmez-o~h Artelini zimmide ikrâr
2 500
Emir-zâde seyyid Mehmed'de: h~nta, 19 kile 15
ölçek ( 7)
240
Def'a Emir-zâde es-seyid Mehmed'de : ç~t~r (5,-, ),
51,5 kile
206
Yulaf. Emir-zâde seyyid Mehmed'de, 2,5 kile
o
Ç~t~r
81 kile
405
H~nta, 24 kile
264
Mahlüt[a], 20 kile
120
Kara-s~~~r ine~i, re's: 5
6o
too) Def'a kara-s~~~r ine~i ma'a dana, re's: 4
26
lot) Kara-s~~~ r tosun~ , re's: 6
48
Def'a kara-s~~~ r ine~i dü~esi, re's: 3
Bir ya~~ nda dana, re's: 2
3
Câmüs dü~esi, re's: ~~
o
Kara-s~~~ r öküzi, re's: 5
68
Câmis~ s öküzi, re's: ~~çift
140
Ortakç~~Dervi~ 'in ziraat itdi~i h~nta, 3 kile
33
'08) Hizmetkâr Mustafa'n~n ziraat itdi~i tohum beyan ~üd:
H~ nta : 6 kile
66
~air
: 2 kile
10
Ç~t~r
: 3 kile
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K~ymet
(guru~)
109) Ortakç~~Minik Mehmed'in ziraat itdi~i mahsül:
H~nta : 2 kile
22
Ç~t~r
: ~~ kile
5
~ o) Bekçi-o~li Osman'~n ziraat itdi~i mahsül: h~nta,
~~ kile ~~çeyrek
13,75
Emil-o~l~mn [ziraat itdi~i] : h~nta, ~~ kile
ii
~~12) Mustafa Köse'nin ziraat itdi~i mahsül: h~nta, 2 kile
22
I 13) Ekber Halim A~a'n~n ziraat itdi~i: h~ nta, 2 kile
22
Dâire-i çiftlik ve erâzi mecmu'
2 500
Köpri'de vaki' menzil-i harem ve selâml~ k
2 500
Sâb~ka Amasya mütesellimi Süleyman A~a taraf~ndan bâ-buyruld~~voyvoda olan hazineclar~~Salih A~a'n~n 4 mah müteveffay-~~mezbürm voyvodalik mal~ndan zabt ve tahsil eyledi~i
388
Mütesellim-i ~ntima-ileyh Süleyman A~a'n~n mukataat-~~mezbür~n Kalemik kalemi karyesinin iltizam
eyledi~i
400
~~18) Hâlâ âyan Y~l~k Ibrahim A~a'n~n müteveffay-~~mezb'ûr~n voyvodal~ k mal~ndan Salih A~a gittikden sonra
Ramazan-t ~erif gurresinden Zilhiccenin gayetine gelinceye kadar ve 4 mahda tahsil eyledi~i rüsumât
373
~~~~ 9) Mütesellim-i mümâ-ileyh tarafindan Lâdik ayan~~seyyid Mehmed A~a gelüb üç karyenin ve nefs-i ~ehirde
olan mahsülât~~üzerine nezâreti olub kendü yediyle
keyi idüb ve der anbar idüb defter mücibince ayan-~~
mtima-ileyh ~brahim A~a'ya teslim eyledi~i zehir:
H~nta : 40 kile
400
~air
: 43 kile
258
Ç~ t~r
: 49 kile
196
Yulaf : 14 kile
35
Penbe : 20 vakiyye
6o
120) Def'a Haleb alacas~, ~~ aded
12
CEM'AN YEKIÎN

43 715
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B. M~NHA EL IHRACAT
K~ymet
(guru~)
Rikâb-~~hümâyun kaimakam~~es-seyyid Mahmud ve
25 000
Tayyar Pa~a hazretlerinin bâ-temessük alaca~~~
Sivas valisi Haf~z Ali Pa~a hazretlerinin bâ-temessük
6 000
alaca~~~
Tayyar Pa~a hazretlerinin halilesinin bâ-temessük ala3 000
ca~~~
Müteveffay-~~mezbür~n zimmetinde olan Köpri kazas~na sahibü'l-hayr~n vakf eyledi~i su akçesi deyni bi's~~ 650
sübütü'~-~er'iyye
Pa~ay-~~ mü~ârün-ileyhin inâyet buyurd~ klar~~ kale~~
000
miyye
H~dmet-i müba~iriyye, bu husüsa ta'yin. olunan Mustafa A~a'ya
Pa~ay-~~mü~ârün-ileyh tarafindan me'mür k~l~nan mübâ~ir el-hac Abdullah A~a'ya

~~ 000
500
38 I 50

YEKIS

C. M~ZAN
— Aktifi
— Pasifi

43 715
38 1 50

5 565

BAK~YE

(Gedegra Hâkimi, mühür)
BELGE: III
(Liste 2)
HAVZA KAZASINDAK~~MUHALLEFAT HESAPLARI
Bis-i defter oldur ki sâb~ka Havza âyan~~olub bu esnâda vefat
iden Kör Ismail-zâde Hüseyin'in emvâl ve e~ya ve nukud ve ba~~ve
ba~çe ve çiftlik ve zimemât ve hayvanât ve sâirinin bâ-emr-i celilü'l~an vacibü'l-iz'an müba~iri olan rikâb-~~hümâyun kaimakam~~ hami-
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yetlu veliyyü'n-ni'âm es-seyyid Mahmud Tayyar Pa~ a hazretlerinin
Çama~urc~s~~yamak"' Mustafa A~a kullar~~ ma'rifeti ve sâb~k Sivas
valisi Haf~z Ali Pa~a taraf-~~devletlerinden me'mûr buyrulan elhac
Abdullah A~a ma'rifeti ve ma'rifet-i ~er' ve cümle ehali ma'rifetleriyle yegân yegân tahrir ve terk~ym ve k~ymet-i adileleri kat' birle
müteveffay-~~merkum~n defter-i müfredat~d~r ki ber vech-i âti beyan
olunur:
A. B~LCÜMLE MUHALLEFATI VE ALACAKLARI
K~ymet
(guru~)
~ifâ-i ~erif kitab~, cild- ~ , nakdiyyesi
Haleb çiçeklüsi, 5 aded
top, aded:
~erbab
Küçük boy Haleb çiçeklüsi, 6 aded
Acem çiti, cedid, ~~ top
Simlü Venedik pi~doh (pi~dov), ~~ çift
Def'a simlü pi~doh, ~~ çift
Sim ile zevkli tüfenk hâre ma'a fi~enk, ~~ aded
g) Def'a tüfenk kara tak~ m, ~~
~ o) Sar~~su tas~, cedid, 6 aded
Ganem, aded: 304
Kara s~~~r ine~i, re's: 2
Def'a kara s~~~r tosun~, re's: ~
re's: 4
Câmûs cevinesi
Câmûs ine~i, balaksuz, re's: ~ l
Câmûs ine~i, balaklu, re's: 3
Câmtis öküzi, re's: 7
Alt~~ayl~k kat~r, re's: 2
~ g) Alt~~ayl~k tay, re's: 5
Birer ya~~nda tay, re's: 6
Iki~er ya~~nda kat~r, re's: 5
H~mar, re's: 2
K~srak, re's: 23
Yund merkebi, re's: ~~
Dereköy'de âsiyâb, göz aded: 5

~ oo
36
5
go
65
70
~o
~o
~~ 320
15

5
8o
330
~ c~o
350
120

75
150
300
20

goo
50
250
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K~ymet
(guru~)
Nurkemal-o~l~'nda olan s~~~rlar beyan:
Kara s~~~r ine~i ma'a dana, re's: 15
Def'a kara s~~~r ine~i, re's: 9
Birer ya~~nda kara-s~~~r tosun~, re's: ~ 8
Birer ya~~nda kara-s~~~r ma'a danal~, re's: 6
Kara-s~~~r dü~esi, re's: 10
Birer ya~~nda kara-s~~~r danas~, re's: Il
Def'a kara-s~~~r dü~esi, re's: 2
Def'a kara s~~~r tosun~, re's: 4
Def'a s~~~r dü~esi, re's: 4
Def'a kara-s~~~r ine~i, re's: ~~
Sivrikise'de olan mahsül beyan:
H~nta, 20 kile
Ç~t~r, 20 kile
Anbar, 4 aded
Menzil-i hariciye, dahiliye-i çiftlik
Çiftlik, erâzileriyle, ~~ aded
Karye-i mezkürda ortakç~~önünde olan kara-s~~~r öküzi,
çift: I
Il~ca karyesinde Osman kethüda önünde olan kara-s~~~r
öküzi, aded:
Il~ca'da Hatib-o~l~'nda kara-s~~~r öküzü, çift: ~~ .
Sivrikise'de araba, 4 aded
Saban demüri ma'a urgan ve dö~en, aded: 4
~irevend (?)
köhne, 4 aded
Köhne çûbe
), (çapa?), ~~ aded
Sivrikise'den Havza nâibi Hac~~Osman yediyle Feyzi
A~a'n~n alub Kava~'a getürdi~i mahsül:
H~nta, 3 kile
~air ve Ç~t~r, 141 kile

2 35
1 35

270
90
'o°
50
I2

25
24
12
200

~ oo
450
500
400
4°

30
50
34
15
10

33
705
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K~ymet
(guru~)
Mirasyedi-o~l~'n~n Hac~~Hüseyin kethüda yediyle Sivrikise'den ald~~~~hâlâ zimmetinde olan
Nuhas, 25 vakiyye
Sim buçak (b~ çak), 2 aded
Tirebuzon (Trabzon) fi~ekli~i çerkesiyye, ~~ aded
Sim kapak ma'a kat~~(,k~i), ~~ aded
Sim h~~t ma'a balta, ~~ aded
K~l~nc-1 saban, a~~zl~~~~ve bendleri sim, ~~ aded
~am k~l~nc, a~~zl~~~~sim, ~~ aded
~am geddâre, bendleri sim, ~~ aded
Naml~~köhne k~l~nc, ~~ aded
islimiye hâresi sim bilezikli tüfenk, ~~ aded
Def'a sim bilezikli ba~~~k~ç~~ alt~n kakmah islimiye hâresi
tüfenk, ~~ aded
Cedid bükme kendi, ~~ aded
Çama~ür-~~cedid ma'a 4 ba~hk, kat • 4
6o) Pe~ kir ve bir top kenefi, 3 aded
Köhne bini~~kürki, ~~ aded
Dö~ek yüzü, 2 aded
Alaca yorgan, ~~aded
yorgan, ~~ aded
Köhne kutnu (
Çit yorgan, 2 aded
Alaca dö~ek, ~~ aded
Alaca ~ilte-i dö~ek, ~~ aded
Kutnu dö~ek, I aded
Cedid kilim, 3 aded
kobe?) çad~r
Köhne kupa (?)
ca
karyesinde
olan
tarlalar
Il~
Ereli (J0,1) karyesinde bir k~t'a tarla
Kemerez (;,.5") karyesinde kayalarda olan ba~, ~~ aded
Zimem-i nâsda olan mahsül akçesi
Def'a ortakç~lar~~zimmetinde olan alaca~~~
CEM'AN YEK~DN

690
50
~~5o
20

6o
50
8o
25
30
~~o
40
70
75
~~5
~~o
30
~~o
~~o
~~o
~~o
8
8
~~5
30
15
250
50
8o
~~400
I 150
12 462
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MLIVIIA EL IHRACAT
K~ymet
(guru~)
Kalemiyye olarak bu dâilerine pa~ay-~~mü~ârün-ileyhin inâyet buyurd~klar~~
2) Ve bu husüsa ta'yin buyrulan Mustafa A~a kullar~na
h~dmet-i müba~iriyye
YEKON

250
250
500

M~ZAN
— Aktifi
— Pasifi
BAK~YE

12 462
500
Il 962

