AHMED "ARIF HIKMET BEYEFEND~'N~N RUMELI
TANZIMAT MÜFETT~~LI~~~VE TEFT~~~DEFTERI
MAHIR AYDIN
A) RUMELI TANZIMAT MÜFETT~ SL~~~~
I) Tanzimat Tefti~inin Sebebi
Tanzimat Fermân~ 'n~n 3 Kas~ m 1839 tarihinde ilân~ndan k~sa bir süre
sonra, fermânda yer alan maddelerin lay~ klyle tatbikini temin için, muhass~ll~k merkezi olan kazalar ile bunlara ba~l~~ bulunan kazâ, kasaba ve
köylerin tefti~ine ihtiyaç duyulmu~tur. Zirâ, vergilerin tahsili, mahalli meselelerin halli, memleket meclislerinin tertibi ya da, emlak ve nüfüs tahriri
gibi mühim meseleler üzerinde, türlü güçlüklerle kar~~la~~lm~~t~ r. Halbuki
bu konularla ilgili olarak, muhass~llara talimatlar verildi~i ' ve mü~irlere
emirler gönderildi~i 2 halde, baz~ lar~ n~ n, kendilerine havale olunan vazifeyi
tam manas~yla anlayamad~ klar~ , maiyyet merniirlanyla aralar~nda bir tak~ m ihtilaflar meydana geldi~i veya fermana ayk~r~~ hareket ettikleri
görülmü~tür 3.
Bu yüzden, Tanzimat'tan beklenen neticenin temini için, Rumeli ve
Anadolu'da fermân~ n tatbik olundu~u mahalleri tefti~~etmek, gezdi~i
yerler hakk~ nda lay~ loyle mâlâmat toplamak ve seri bir ~ekilde geri
dönmek üzere, birer müfetti~in gönderilmesi kararla~tir~ lm~~t~ r 4. Böylece,
I

Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ivi (BOA), ~reide D'dhiliyy~~(ID), nr. 251, 260.

3

BOA, Cevdet Ddhiliyy~~(CD), nr. 14521.
1D, nr. 603.

Fakat bu müfetti~lerin, hangi mahalleri tefti~~edecekleri, sarih bir ~ekilde belirtilmemi~tir. Bu konuda, ancak, Anadolu ve Rumeli'nin yedi kolunda bulunan ve fermamn tatbik olundu~u mahallerden bahs edilmektedir. Mevzumuzla ilgisi bak~m~ ndan, Rumeli'nin
kollar~n~~ belirtmek gerekirse:
Sa~kol— Vidin: Vize, Ahyolu, Varna, Babada~~, Silistre, ~umnu, Ruscuk, Ni~bolu, Vidin, Plevne, ~slimye.

Ortakol— Manast~ r: Çorlu, Edirne, Uzuncaabad-Hasköy, Zagra-i atik, Filibe, Samakov,
Sofya, Ni~, Radomir, Köstendil, Cumapazar~ , Manast~ r, Kesriye, Avrathisar~, Menlik, Görice.
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memleketin asayi~~ve marnüriyyetini, tebaan~ n huzür ve refah~n~~ temin etmek maksad~yla ilan edilen ferman~n 5, kazalarda ne ~ekilde tatbilcine çal~~~ld~~~n~ n aç~~a ç~ kar~lmas~~ ve bu meyanda, her bir mahalde kar~~la~~lan
meselelerin, mümkün oldu~u kadar halli dü~ünülmü~tür. Buna mukabil
ahâlinin de, haklar~ nda gösterilen merhamet ve ~efkatin k~ymetini bilerek,
hamiyyet ve insaniyyetin de emretti~i ~ekilde, memleketlerinin imar~~ için
sadalcatle çali~~lacaklar~~ ümid olunmu~tur 6.
II) Tefti~~Heyeti
Tanzimat tefti~inin kararla~t~ nlmas~ndan sonra, konunun önemi ve
nezaketinden dolay~, tahkik edebilece~i malürnat~~ zabta muktedir, dirayet,
kabiliyet, rütbe ve haysiyyet sahibi olan birer memürun gönderilmesi gerekli görülmü~tür. Bunun üzerine, ulemadan, sudürdan ve Meclis-i ahkam-~~ adliyye azas~ ndan Ahmed Arif Hikmet Beyefendi'nin Rumeli cihetine, yine sudürdan ve Meclis-i natia müftisi Çerke~i Mehmed Efendi'nin
de Anadolu taraf~na tayinleri, 28 Mart 1840 tarihinde', tespit edilmi~tir.
Kendileri, böyle bir memüriyete lay~ k olma konusunda, di~er memürlann
fevkinde bulunan her iki müfetti~, tayinleri husi~sundalci karar~~ ö~rendikleri zaman, te~ekkür ederek, memnüniyet tezahüründe bulunmu~lard~'''. Di~er taraftan, Meclis-i vala-y~~ ahlcam-1 adliyye katibi Hac~~ Izzet Efendi ile
Anadolu Mektupcusu Odas~~ hulefas~nda Süleyman Faik Efendi, 9 May~s
1840 tarihinde, Arif Hikmet Beyefendi'nin maiyyetine verilmi~lerdir 9.
Solkol— Yeni~ehir: Silivri, Tekfurda~~, Dimetoka, Ipsala, Gelibolu, Gümülcine, Zihne,
Serez, Selânik, Karaferye, Yeni~ehir, T~ rhala, Ermiye (bk. ID, nr. 485, lef 1). Buna ra~men,
biraz geç bir döneme Sit olmakla birlikte, 3 May~s 1849 tarihli bir vesika ile Rumeli
k~ t'as~ nda Tanzimat'a dShil olan mahalleri de ~u ~ekilde tespit edebiliyoruz: Silivri, Tekfurda~~, Gelibolu, SelSnik, Üsküp, Drama, Serez, T~ rhala, Kazâ-i erbaa, Edirne, Varna, Filibe,
Islimye, Samakov, Köstendil ve Sofya (bk. BOA, Bâb~Sli Evrak Odas~, Mektübi-i Miihimme
Kalem t, nr. 57, lef 1).
ii milletin
ma` miBurada, Tanzimat Fermân~'n~ n ilan maksad~,
iffidesiyle, müfid ve muhtasar bir ~ekilde
n"yyet ve huzür-: bal ii ref~ihtyyet esMbznt
anlat~ lmaktad~ r (bk. ID, nr. 485).
BOA, Hatt-~~hiimâyzin (HH), nr. 58170; ID, nr. 485.
7 ID, nr. 485; HH, nr 58170.
" 1D, nr. HH, nr. 58170; Ahmed Lütfi, Tarih, Istanbul 1302, IV, bol.
ID, nr. 1059, lef 7; ID, nr. 1111; CD, nr. 1526. Anadolu müfetti~inin maiyyetinde
de üç memur olmas~~ gerekti~i halde (bk. ID, nr. 485; HH, nr. 57170), ancak, 26 Aral~ k
1840 tarihinde vazifelendirilen Mustafa DSver Efendi'yi tespit edebildik (bk. CD, nr. 5016).
Aynca, Çerke~i Mehmed Efendi Çanakkale civSr~nda vefat edince, müderrisinden, Meclis-i
umür-~~ nâfia müftisi Arif Hilmi Efendi, ayn~~ miktarda maa~~ile, 24 Kas~m 1840 tarihinde
Anadolu müfetti~i tSyin olunacakt~ r (bk. ~D, nr. 1248).
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Her iki cihete tayin olunan müfetti~ler, memuriyetleri esnas~nda, ahâliden hizmet veya herhangi bir ~ey almay~p, bir sudan ba~ka, hâne kirâs~,
hayvan bahâs~~ ve yiyecek paras~~ gibi, az ya da çok, bütün masraflar~ n~~
bizzat kar~~layacaklar~ndan, kendilerine, hiç bir ~ekilde s~k~ nt~~ çektirmeyecek derecede tahsisat verilmesi kararla~t~r~lm~~t~r. Fakat, di~er ta~ra memuriyetleri gibi, her ikisine birden ayn~~ derecede ve toptan harc~rah verilse,
Çerke~I Mehmed Efendi'nin gezece~i mahallerin çok ve dolay~s~yla masraflarm~ n fazIal~~~~yüzünden, ma~dur olaca~~, Arif Hikmet Beyefendi'ye
ondan noksan verilse, rütbelerinin e~itli~i sebebiyle, bu defa onun mahzun
kalaca~~~dü~üncesiyle, sefer haz~rl~klar~~ için önce her ikisine birer miktar
harc~rah verilmesi ve di~er masraflar~~ için de, bir derecede maa~~tahsisi
münasip görülmü~tür. Böylece, memuriyet süresi uzasa bile maa~~~devam
edece~inden, Çerke~'i Mehmed Efendi'nin ma~duriyetine mani olunmu~tur. Netice itibariyle, müfetti~lerin her birine 75.000 kuru~~harc~rah ile, ilki pe~in ve hareketleri gününden muteber olmak üzere, 25.000 kuru~~maa~~verilirken, önceki memuriyetlerinden kalan maa~lar~~ da, hânelerinin
idâresi için uhdelerinde b~rak~lm~~t~r
Ayr~ca, maiyyetteki kâtiplerin yol ve sair masraflarm~n, müfetti~ler taraf~ndan kar~~lanmas~~ gerekti~i halde, sefer haz~rl~klar~~ için birer miktar
harc~rah ile gezdikleri mahallerde cep harçl~~~~olarak harcayabilmeleri
için, biraz maa~~tahsisi münâsip görülmü~tür ".
Di~er taraftan müfetti~lere, Tanzimat Fermân~'n~n, ceza kanunnâmesinin ve ta~radaki ~er'iye, zabtiye ve maliye memurlar~ na gönderilen tâlimat~n birer matbfl nüshalar~~ ile, tefti~inin nas~l yap~lmas~~ gerekti~ine dâir kaleme al~nan bir de talimatnâme verilmi~tir '2.
III) Rumeli Tefti~inin Cereyân~~
Maiyyetindeki memurlar ile birlikte, 28 May~s 1840 tarihinde ~stanbul'dan hareket eden Arif Hikmet Beyefendi ' 3, varl~~~~beldenin ileri gelen10 ~D, nr. 509, 1248.
11 ~D, nr. 509. Bu meyanda, Süleyman Faik Efendi'ye 5.000 kuru ~~harc~ rah ve 1.500
kuru~~maa~~(bk. CD, nr. 1526), Mustafa Daver Efendi'ye de 6.000 kuru~~harc~ rah ve 4.000
kuru~~maa~~(bk. CD, nr. 5016) verildi~ini görüyoruz.
ID, nr. 603. Bu talimatnamenin metni, makalemizin sonunda yer almaktad~r.
bir ~ekilde
13 Arif Hikmet Beyefendi'nin ~ stanbul'dan hareket tarihini, kay~tlarda aç~k
bulam~yoruz. Fakat, tefti~~ile ilgili olarak ilk defa 14 Haziran 1840 tarihinde gönderdi~i tahririnde, Edirne'ye 8-~ o gün kadar önce, bir Pazar günü ve ~stanbul'dan aynl~~m~ n ii. günü
geldi~ini bildirmektedir (bk. BOA, ~rdde Meclis-i va1 -~MV-, nr. 8o, lef 3). 14 Haziran 1840,
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len taraf~ ndan kar~~lanmak, ücretini kendisinin ödedi~i '4 münâsip bir misâfirhânede bir kaç gece kalmak '5, Tanzimat Fermân~'m tavzihan yan~ na
ald~~~~fermân~~16, o mahallin hakim, muhass~l, müfti, meclis âzâs~, vücüh,
müslim ve reayâs~ ndan müte~ekkil bir topluluk huzikunda okutup, mahkeme sicilline kaydettirmek '7, ahâlinin, Tanzimat'a veya herhangi bir konuya dâir sorduklar~~ sualleri cevapland~ rmak 18, o mahallin meclisini ve
daha önce seçimle tespit olunan âzâlann~~ görmek, tabya, ta~la, anbar ve
hastahâne gibi mevkilere nezâret etmek 19, mahalli memurlar ve köylüler
ile mülâkatlarda bulunup 20, imkan dâhilinde olan ihtilâflann~~ halletmek,
halledemediklerini de, kendilerine mülâyim cevaplar verip, Istanbul'a arz
etmek süretiyle, takriben bir senelik zaman zarf~ nda, zay~f bünyesine ra~men 21, Rumeli k~tas~ n~~ dola~m~~t~r 22.
Bu tefti~~süresince Arif Hikmet Beyefendi'nin, k~lavuzlarla hareket etti~ini, köylülerin kendisine yard~mc~~ oldu~unu 23, ~stanbul ile haberle~ti~iPazar günüdür ve bu tarihten 8-10 gün önceki ilk Pazar ise, 7 Haziran'a tesadüf etmektedir. 7 Haziran da dahil olmak üzere, geriye do~ru tespit olunan ~~ 1. gün, di~er bir ifade ile
28 May~s 1840 Per~embe, Rumeli müfetti~inin Istanbul'dan aynl~~~tarihi olsa gerektir.
'4 Kira bedelinin, Pravadi muhass~ l vekili Ayin Ömer A~azade'nin kona~~~için 4o kuru~~olarak ödendi~ini görüyoruz [bk. Ahmed Arif Hikmet Beyefendi, Rumeli Tefti~~Defteri,
vr. 5/a, ~stanbul üniversitesi Kütüphanesi, TY, nr 2466. Tanzimat tefti~i esnas~ nda bizzat
Ahmed Arif Hikmet Beyefendi taraf~ ndan kaleme al~ nan bu defterin taraf~ m~zdan ne~redilece~i, daha önce ihbar olunmu~~idi (bk. Mahir Ayd~ n, "~eyhülislam Ahmed Arif Hikmet
Beyefendi", Belleten, LIV/2o9 ( ~ ggo), 251). Bu vesile ile, hem meseleye teferniat veçhesi kazand~ rmak, hem de sözümüzü yerine getirmek için, üslüp, tahrir ve varak tertibindeki intizams~zl~~a ra~men, Rumeli Tefti~~Defterini makalemizle birlikte yay~ nl~ yoruz.
15 ID, nr. 1059. Tefti~~heyeti, 34 gece (21 Zilhicce 1256-25 Muharrem 1257) ile, en
fazla Vidin'de kalm~~t~ r (bk. Rumeli Telli; Defteri, vr. 42/a).
Bu ferman~ n metni için bk. Re~at Kaynar, Mustafa Re~id Pa~a ve Tanzimat, Ankara
1985, s. 180-184.
17 ID, nr. 1059, lef 2, 5.
18 ~MV, nr. 8o, lef 3.
ID, nr. 1059, lef 5; Rumeli Teft~~
Defteri, vr. 6/a, 2 1 / a.
2° Rumeli Tefti~~Defteri, vr. 21 /a, 22/1).
2' ID, nr. 1059, lef 2.
22 Bu tefti~in, daha ziyade Bulgaristan topraklar~~ üzerinde cereyan etti~ine ~ahit oluyoruz. Arnavudluk'ta ise, Tanzimat'~ n ileride tatbiki dü~ünüldü~ü için, Üsküp naz~ n H~ fz~~ Pa~a, Yakova mütesellimi Abdurrahman Pa~a ve Ivranyal~~ Hüseyin Pa~a gibi, devlete sad~ k
Arnavud pa~alar Istanbul'a davet edilerek, bu mesele hakk~ nda, kendileriyle fikir teatisinde
bulunulmu~tur (bk. ID, nr. 727).
23 Rumeli Tefi~~
Defteri, vr. 36/a.
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ni 24 , gece f~ rt~ naya tutulup yolu kaybetti~ini'', hava muhalefeti yüzünden
at arabas~n~n kullan~lamad~~~~durumda, belde muhass~l~n~n k~za~~~ile yola
devam etti~ini 26, ahâlinin i~inden gücünden kalmamas~~ için, fermân~n
okunu~unu bir sonraki güne b~ rakt~~~ n~~ '7, köylülerle sohbet edip, ihtilaflar~n~~ halle çal~~t~~~n~ ', belde e~raf~~ taraf~ ndan tertiplenen ziyâfete davet
olundu~unu '9, isyan hareketi yüzünden Vidin'de 22 gün ikamete mecbür
kald~~~n~ ' ve fazla gezmekten dolay~~ has~l olan ~zdirab~~ dindirmek için,
ayaklar~ n~~ gece s~cak suya koydu~unu 31 da görüyoruz.
Burada, hem tefti~in cereyan~ na dâir küçük bir k~sm~, hem de yap~lan
bir merâsimi aksettirebilmek maksad~yla, Vidin'e ait ~u mali:iman vermek
istiyoruz:
13 ~ubat 1841 Cumartesi ak~am ezan~ ndan sonra Vidin'e varan heyet, daha önce kiralanan hâneye nüzül etmi~~ve Arif Hikmet Beyefendi,
kendisini ziyârete gelen naib Nazif Molla ve baz~~ meclis azas~~ ile bir süre
mülakatta bulunmu~tur. Mülakat esnas~ nda fermân~n okunmas~~ bahsine
gelince, meclis odas~ n~n önündeki mahallin müsâit oldu~u ve Pazar günü
ö~leden sonra orada okunmas~ n~n münâsip olaca~~~hususunda mutabakata vanlm~~t~ r. Fakat ertesi sabah, Arif Hikmet Beyefendi'nin ziyâretine gelen mü~ir pa~a "Bu gün hauci hayli muhâlifdir. Huzzâr berd ü berfden me~akkat
münüsib zann ederim" diyerek, karl~~ ve so~uk bir
~ekmesiinkr. rânna
havada, ahâlinin bekletilmesine r~zas~ n~n bulunmad~~~ n~~ bildirmi~tir. Arif
Hikmet Beyefendi ise, bu teklifi derhal kabul etmi~~ve al~nan karar ahaliye bildirilmi~tir.
Ertesi gün misafirhâneden ç~ kmak üzere iken, mü~ir pa~an~n bir alay
tertip etmek iste~ini ö~renen Arif Hikmet Beyefendi "Bu kacideyi asla icrli
etdirmedik. ~imdi bu tarafda icrâ olunsa, ikrüye sirliyet ediip, dâilerine mücib-i
me~akkat ve kiilfet olaca~~na meb~d, bu husüsu terk buyurmalann~~ricâ ederim" cevab~n~~ vermi~~ve böyle bir merâsim tertibinden vazgeçilmi~tir. Ahâlinin
haz~r olduklar~~ haberi gelince de, maiyetiyle birlikte toplant~~ mahalline gitmi~tir. Mü~ir pa~a tefti~~heyetini görünce, merdivenden a~a~~~inip onlar~~
24

ID, nr. 1059, lef 5.

25

Rumeli Tefti~~Defteri, vr. 24/a.

26

Rumeli Tefti~~Defteri, vr. 38/a.

27

Rumeli Tefti~~Defteri, vr. 22/6.

28

ID, nr. 1059, lef 2.

29

Rumeli Tefti~~Defteri, vr. ~~ 2/a.

3"

ID, nr. 1059, lef 7.

31 Rumeli Tefti~~Defteri, vr.

21la.
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kar~~lamak isterken, Arif Hikmet Beyefendi daha erken davran~ p, merdivenin ba~~nda kendisine yeti~mi~tir. Meclis odas~ n~ n önünde, pa~a, müfetti~i
takdime çal~~m~~~ve yer vermek husösunda kar~~l~ kl~~ olarak hayli ~srar edilmi~se de, Arif Hikmet Beyefendi pa~aya gizlice "Kanun-~~cezdya miistehak
buyurup gtirlithtm zimmet-i deoktinizde kalur" diyerek kurtulmu~, neticede, erkân kendi yerinde, tefti~~heyeti de onlar~ n biraz a~a~~s~nda durmu~tur.
Beklenen ân geldi~inde, herkes hâz~ r ve ayakta iken, Tanzimat'~~ tavzihan sâd~r olan fermân~ n okunmas~na ba~lanm~~t~r. Fakat tamamlanmas~~
bir miktar vakte muhtaç oldu~undan, nikrise 32 müptelâ olan pa~an~ n
oturmas~, Arif Hikmet Beyefendi taraf~ndan bir kaç defa teklif edilmi~se
de, pa~a, "Zahmet çekmiyorum" diyerek kabul etmemi~tir. Lâkin k~ raatin sonuna do~ru mecbüren oturmu~, fakat k~sa süre sonra kalk~ p, emrin nihâyetini ayakta dinlemi~ tir. Neticede, müderris Lokman Efendi duâya ba~ lam~~~ve herkesin topluca "~imin" demesinden sonra, ahâli da~~lm~~t~ r. Arif
Hikmet Beyefendi ise, meclis âzâlar~~ ile birlikte mü~ir pa~an~ n odas~na gelip, kendileriyle, bir saatten fazla süren sohbet meclisine i~tirak etmi~tir 33.
IV) Rumeli Tefti~inin Güzergâh134
Istanbul'dan hareket: 28 May~s 184.o"
Silivri »
Çorlu"
Nekns: Ayak parmaklar~nda, topuklarda ve mafsallarda meydana gelen, gut veya
damla hastal~~~~olarak da bilinen, a~r~l~~ bir hastal~ k.

3' ID, nr. los!), lef ~ o. Edirne ve Silivri'de yap~lan merkim için bk. /MI', nr. 8o, lef
3.
" Bu gözergaha dahil olan mahallerden bir k~ sm~n~~ ar~iv vesikalanndan, di~er k~sm~n~~
da Rumeli Tefti~~Defteri'nden tespit edebiliyoruz. Fakat ar~iv vesikalanndaki mal~lmat menzil be-menzil olmay~p, Edirne'ye gelindi~inde, oraya kadar geçilen mahallerin (bk. ~MV, nr
8o, lef 3), Varna'ya gelindi~inde de, Edirne-Varna aras~ndaki menzillerin (bk. ~D, nr. 1059,
lef 6), sadece isimlerinin verilmesi ~eklinde oldu~undan, hangi kazaya hangi tarihte vanld~~~n~~ tespit etmek mümkün de~ildir. Rumeli Tefti~~Defteri ise, Osmanpazan'ndan ba~lamakta ve Bulgarlann Vetren tesmiye ettikleri, Tatarpazarc~~~'na ba~l~~ Yelliköy'de sona ermektedir. Ayr~ca, ar~iv vesikalar~ndan farkl~~ olarak, var~lan mahaller hakk~nda verilen mal~:Inik, saat be-saat kaydedilmi~tir. Fakat bu defterde, baz~~ köy ve mezraalar hakk~nda bile
mal~imat bulurken, bk~~ büyük merkezler hakk~nda herhangi bir kayda rastlayamamaktarz. Buna ra~men, küçük merkezlerin isimlerini tefti~~gözergah~na dahil etmedik ve defterin nihayetinde, tefti~in bitti~ine dair herhangi bir ibare olmad~~~~halde, Yelliköy'ü son
menzil olarak kabül ettik.
35
36

Bk. 13 Numaral~~ dipnotu.
~M V, nr. 8o, lef 3.
~MV, nr. 8o, lef 3.
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Bergos"
Edirne (7 Haziran 184o)"
Baba-i atik 4°
Havass-1 mahmudpa~a"
K~ rkkilise 42
Ahyolu"
Misivri"
to) Aydos"
) Karinâbâd "
2) Yanbolu "
~slimye 48
Osmanpazan (t 2 A~ustos 84o)'
Cuma-i atik'
Hezargrads~~
~umnu (22 A~ustos 1840) 52
Yenipazar"
Pravadi (25 A~ustos t 84o) 54
Varna (I 2 Eylül 840) 5 5
38

~MV, nr. 8o, lef 3.
~MV, nr. 8o, lef 3.
~MV, nr. 8o, lef 3.

41 /MV, nr. 8o, lef 3.
ID, nr. 1059, lef 6.
ID, nr. 1059, lef 6.
" ID, nr. 1059, lef 6.
" ID, nr. 1059, lef 6.
82

ID, nr. 1059, lef 6.
ID, nr. 1059, lef 6.
" ID, nr. 1059, lef 6.
" ID, nr. 1059, lef 6; Rumeli Tefti~~Defteri, vr. 2/a.
47

50

~D, nr. 1059, lef 6.

ID, nr. 1059, lef 6.
52 ID, nr. 1059, lef 6; Rumeli Torii; Defteri, vr. 3/b.
51

53
ID, nr. 1059, lef 6.
" ID, nr. 1059, lef 6; Rumeli Tefti~~Defteri, vr. 5/a.
55
ID, nr, 1059, lef 6; Rumeli Tefti~~Defteri, vr. 6/6.
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2 I) Hac~o~lupazarc~~~~(15 Eylül I 84°) 56
Balç~k (16 Eylül 184o) 57
Minkalye (zo Eylül 1840)"
Köstence (22 Eylül 184o) 59
Babada~~~(7 Ekim 1840) 60
Tulca (18 Ekim 1840)6'
~skac~~ (21 Ekim 1840) 62
Maçin (23 Ekim 1840) 63
H~ rsova (27 Ekim 1840) 6'
Silistre (2 Kas~ m 1840)65
Ruscuk (12 Kas~ m 1840)66
T~ mova (29 Aral~ k 1840)'
Servi 68
ievcnae6970
l-of
35
4)) p
Ni~bolu (20 Ocak 1841) 71
Zi~tovi (21 Ocak 1841) 72
Rahova 73
S" Rumeli Tefti~~Defteri, vr. 7/a.
'7 Rumeli Tefti~~Defteri, vr. 8/a.
Sa Rumeli Tefti~~Defteri, vr. ~~ o/b.
s9 Rumeli Tefti~~Defteri, vr. ~~ /a.
6° Rumeli Tefti~~Defteri, vr. 15/a.
61 Rumeli Tefti~~Defteri, vr. 16/a.
"2 Rumeli Tefti~~Defteri, vr. 17/a.
63 Rumeli Telli; Defteri, vr. 17/b.
" Rumeli Tefti~~Defteri, vr. 20/a.
6' Rumeli Tefti~~Defteri, vr. 2 1 .
" Rumeli Tefti~~Defteri, vr. 22/a.
67 Rumeli Tefti~~Defteri, vr. 29/a.
08 Rumeli Tefti~~Defteri, vr. 30/a.
" Rumeli Tefti~~Defteri, vr. 31/a.
7° Rumeli Tefti~~Defteri, vr. 32/a.
7 Rumeli Tefti~~Defteri, vr. 33/a.
72 Rumeli Tefti~~Defteri, vr. 25/a.
'3 Rumeli Tefti~~Defteri, vr. 37/a.
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Lom 74
Akçar 75
Vidin (13 ~ubat 184.1) 76
Berkofca 77
~ehirköyü 78
Akpalanka"
Ni~~(io Nisan 1841)80
Sofya (21 May~ s 1841)8'
~ htiman 82
Yeniköy 83

V) Rumeli Tefti~ ine Dair Baz~~ Meseleler
a) Mahallinde Hallolunan Meseleler
Arif Hikmet Beyefendi, tefti~~esnas~ nda, vazifesini bir an önce tamamlay~ p Istanbul'a dönmek istemesine ra~men, vard~~~~mahallerdeki ahali,
"Devlet-i aliyye tarafinclan bir bende-i hasslan, ft:kar-Cinin ahodlini teftl;~e ta` yin
buyurulmu~, geliyor ve herkesin hakk ~n~~ izhdr ediyor" diyerek, voyvoda ve ayan-

l~ k dönemlerinden kalan davalar~n~ n halli için de kendisine müracaat etmi~tir. Bunun üzerine o da, tefti~in maksad~ na uygun dü~ece~i kanaatiyle,
yap~ lan müracaatlan mümkün oldu~u nispette cevapland~ rmaya çal~~m~~tir. Burada, tespit edebildi~imiz kadar~~ ile, kendisinin halline çal~~t~~~~bu
türlü meselelere temas etmek istiyoruz.
14 Rumeli T~fi~~Defteri, vr. 40.
75 Rumeli Telli; Defteri, vr. 41/ a.
76 Rumeli Tc/a~~Defteri, vr. 42-43; ID, nr. 1059, lef ~ o.
'7 Rumeli Tefi~~
Defteri, vr. 47/a.
'8 Rumeli Teft~~
Defteri, vr. 48/a.
79 Rumeli Telli, Defteri, vr. 49/a.
80 Rumeli Tc/a~~Defteri, vr. 50/a.

8 ' Rumeli Teft~~
Defter:, vr. 53/a.
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Rumeli Teft~~
Defteri, ver. 54/a.
Rumeli Teft~~
Defteri, vr. 55/a.
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) Müftilerin Fetvâdan Ücret Almamalar~~ Meselesi
Arif Hikmet Beyefendi ~umnu'da, müfti Süleyman Efendi, muhass~l
Raif Mehmed Pa~a ve mirliva ~akir Pa~a ile bir sohbet meclisinde iken,
Raif Pa~a lâtife yollu kendisine:
Her bir fetvdda, mu` tdd olmu~~olan ticretden mac add, fetvdya gelenler bac ze~~~bir mikddr ya~~ve bal ve meyve misillü ~eyler getirseler bunun hükmü nedir?
diye sorunca, o da:
Bu husüs, menhi olan rü~vete miinkalib oldu~undan, bu makuk mütti
nda
bir mazbata tertib ve atebe-i Devlet-i aliyye'ye takdim olunmak ldzimehakk~
dendir, cevab~n~~ vermi~tir. Bunun üzerine müfti:
Benim bir nesne ald~~~ m yokdur, ancak bac z~~ kimesneler, kendü mahsüliinden bir vak~yye revgan [velyâ bir mikddr meyve getürmii~~ise, menhi
kesr-i hüt~r vuku` a gelmemek içiin zaniri kabül etmi~imdir, diye fe~yiid etmi~tir.
Kendisine, fetvâ ücretinden bir ayda ne kadar has~ lat elde edildi~i soruldu~unda da:
Gdh 20 - 30 guru~, nihdyet, pek ziydde kesret-i vekayi de 100 guru~u tecdviiz etdi~i olmad~~~n~, belirtmi~tir. Arif Hikmet Beyefendi ise:
Bu husüs benim me'münyyetim olmayup, men` i bdb~ nda bir emr-i ~erif sudüru dahi rnesmuc olmam~~~ise de, ben mi~fti olsam, bu makule ~ey'-i kalfli, ~evketlii efendimizin maii~~tahsis ve indyet buyurduklanndan sonra', te~ekküren
vechullah terk eder idim, demi~tir. Bu ifâcleden sonra, Süleyman Efendi:
Ben de ~imdi ahd etdim, bir dahi fetvcidan bir akça almay~ m, ~eklinde
söz verdi~i gibi, bu karar~n~ , ertesi gün ahaliye ilan edece~ini de bildirmi~tir.
~umnu'dan sonra Varna'ya giden Arif Hikmet Beyefendi, oradaki bir
sohbet meclisinde bu durum anlatt~~~~zaman, muhaf~z Ziya Pa~a ile muhass~l Abdülahad A~a:
Bizim müftimiz[in] dahi terk edece~i bi-i~tibiihd~r dedilderinde, zaten
dervi~-nihdd bir ki~i olan müfti Halil Efendi:
Ben dahi ahd etdim, bundan sonra bir akça kabül etmeyim, ~eklinde mukabelede bulunmu~tur. Hattâ meclisten kalluld~~~ nda, bu hususu kendisi
85 Zira, türlü türlü tevilatla fetva vermenin ve bu münasebetle hediye alman~n yollann~~ kapamak için , bütün meclis müftilerine maa~~tahsis olunmu~tur (bk. ID, nr. 1059).
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ahâliye bildirmi~~ve o esnâda fetvâ almaya gelen bir ki~iden ücret kabül
etmeyince de, cümle ahâlinin hay~ r duâlarm~~ alm~~t~ r".
2) ~inik Meselesi
Arif Hikmet Beyefendi Balç~ k kazüs~ na ba~l~~ Kovarna köyünde iken,
kendisini ziyârete gelen rençber köylüler:
Bizler köykrimizde bu~daylanm~ zz sahihan ölçup, arabalara tahmille bu
tarafa irsdlimizde, tüccar yazzczlar ö4p, nak~s geliyor ve bizim dkdzi~~imiiz sahih
oldu~undan ~upl~emiz yokdur. Bu ihtilaf, yaz~c~larin ~inikleri' bozuk oldu~undan
ne~'et ed~yor. Huzûrunuzda ~inikleri bir acycir edelim, diye ricâda bulunmu~lard~ r. Bunun üzerine yaz~c~ lara, bu hususta söyleyecek bir ~eylerinin olup
olmad~~~~sorulunca:
Bizler vekilleriz, as~llarzm~z Asitâne'dedirkr. Bizlere damgal~~cedid ~inikler
gOndermi~ler. Anlar ile ö~çio ve ânlan sahih bilirziz, diye cevap vermi~lerdir.
Daha sonra Arif Hikmet Beyefendi'nin huzürunda, Balç~ k meclisinin
âzâlar~ , Kovama müdiri, rençberler ve yaz~c~lar hâz~ r oldu~u halde, bütün
~inikler bir araya toplanm~~~ve aralar~nda fark olup olmad~~~~ ö~renilmek
istenmi~tir. Neticede, ~iniklerin ekserisinin gereken ölçüden farkl~~ oldu~u
görülünce, yaz~c~ lara:
Tefavük ne ders~ z? Damgal: ~inik bir klyas üzre olmak laz~ m de~il midir? diye sorulmu~tur. Onlar ise:
Biz buna vak~f de~iliz, ancak, irsal edenlere :4 timi& eimi~iz, ~eklinde cevap vermi~ lerdir. Bunun üzerine, bir hal çaresi bulmak için yaz~c~ lara:
Sizler rençberdnk ittifaken bir ~inik ihtiyar edin, sdirini dna kzyds edelim,
diye söylenince, yaz~c~lar ile rençberler, kendi aralar~ nda bir ~iniki ölçü
olarak belirlemi~ler ve bu, ölçü kabül olunup, di~erleri iptâl edilmi~tir. Yine de Arif Hikmet Beyefendi, bu ihtilâfm neden kaynakland~~~n~, konuya
vâluf ki~ilere sorunca, bu durumun, bâz~~ kimselerin ~inilderin orta demirlerini as~l yerleri üzere koymay~p, etrâf~n~~ d~~ar~ya do~ru biraz geni~letmelerinden ileri geldi~ini ö~renmi~tir. Bu tespitten sonra, di~er ~iniklerin orta
" ID, nr. ~~ o5g, lef 4.
~inik: Hubilbât ve mâyiât ölçmek için kullan~ lan, 20 okka nispetinde bir a~~ rl~ k
ölçüsüdür.
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demirlerine vurularak yerlerine gelmeleri ve böylece, hepsinin ayn~~ âyârda
olmalar~~ temin edilmi~tir".
3) Ra~la Meselesi
Yine Kovarna köylüleri, ~iniklere bu~day doldurduktan sonra, üzerindeki fazlas~ n~~ atmak için yaz~c~lar taraf~ ndan kullan~lan ve ra~la tâbir olunan a~aç hususunda, Arif Hikmet Beyefendi'ye ~ikâyette bulunmu~lard~ r.
Zira, bu türlü a~aç eskiden beri kullan~ lmakta ise de, bir süredir hile yoluna gidilerek, kal~ n ve a~~r bir a~aç ihdâs olunmu~~ve böylece, iki türlü
ra~la kullan~ lmaya ba~lanm~~t~ r. Buna göre yaz~c~ lar, köylüden hubübat~~
al~ rken, iki k~yye a~~rl~~~nda, yuvarlak, ortas~~ geni~~ve iki taraf~~ az~c~ k çekerek olan a~~r ra~lay~, gemiye yüklerken, gayet ince, iki taraf~~ alçak ve ortas~~ çukur olan hafif ra~lay~~ kullanmaktad~ rlar. Bu~day ile doldurulan bir ~inik, a~~r ra~la ile silinince, a~~rl~~~~sebebiyle bas~ p daha çok bu~day~~ s~ k~~t~rd~~~~gibi, ortas~~ geni~~oldu~undan, ~inikin ortas~ndaki demire dokunup,
iki tarafindaki incelik münasebetiyle, ~inikten bir parmak yukar~da kalmaktad~ r. Hafif ra~la ise, bu~daya aslâ basmad~~~~gibi, iki taraf~~ alçak ve
ortas~~ çukur oldu~undan, demire dokunmay~ p, tamamen ~inikin a~z~ ndan
silmektedir. Neticede köylüler, a~~r ra~la kullan~ lmas~~ yüzünden, her ~inikte, bir parmak bu~day kal~ nl~~~~nispetinde, zarar görmektedirler.
Arif Hikmet Beyefendi bu ra~lalar~~ bir araya toplat~ p, yaz~c~lara sebebini sordu~u zaman, onlar:
Bu huni su bizler ihdds etmedik. Ancak bizler, bu siyâk üzre bulduk. Bindenaleyh bu iislüp gidiyoruz, cevab~ n~~ vermi~lerdir. Fakat hâz~r bulunanlar,
a~~r ra~lan~ n eskiden mevcut olmad~~~ n~~ ve yak~ n zamandan beri kullan~lmaya ba~land~~~n~~ söylemi~lerdir. Bunun üzerine Arif Hikmet Beyefendi:
Böyle alurk~n bir vechile, verir iken di~er vechile verilmek caiz de~ildir,
demi~~ve cümlesinin nzâs~yla a~~r ra~lalar kald~nlarak, eskiden beri kullan~lan hafif ra~lalar kabül olunmu~tur".
4) K~ rkkilise Sand~ k Emini Meselesi
K~rkkilise muhass~l~~ Atâ Efendi, Edirne'de bulunan Arif Hikmet Beyefendi'ye bir ~ukka göndererek, ahâli ile aralar~ nda bir ihtilâf meydana
geldi~ini ve derhal o tarafa gitmesini rica etmi~tir. Ayr~ca, K~rkkilise ahâli88

Rumeli Tefti~~Defteri, vr. g/b.
Rumeli Telli; Defteri, vr. g/b.
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sinden olup da Edirne'ye gelen iki müslim ve iki kocaba~~, ayn~~ konu ile
ilgili bir mahzar~, mü~ir pa~aya teslim etmi~ lerdir. Bu mahzarda belirtilen
~ekliyle, ihtilaf~n sebebi ~u ~ekildedir. ~ki sene müddetle K~rkkilise'de
hâkim bulunan Dürrizâde Hac~~ ~akir Efendi, bu süre zarf~nda ahâliye
hayli cefa' çektirmi~~ve Tanzimat Fermân~'n~n ilan~~ ile azl olunmu~tur. Fakat K~rkkilise'den gitmedi~i gibi, kimse kendisini istemedi~i halde, mutasarr~f efendinin sayesinde ve usülü hilâfma, sand~k emini olarak meclise
girmi~tir. Bu defa da, muhass~ la güvenerek, ahâliye eziyet etmek istemektedir. Di~er taraftan mahzar sâhipleri, içlerinden seçimle belirlenen birinin, kendilerine sand~k emini tâyin olunmas~n~~ ve dört ayl~k masraflardan
dolay~, 63.000 kuru~luk bir hesaplar~~ oldu~undan, bu hususa da bak~lmas~n~~ talep etmektedirler.
Edirne'de, K~rlddlise'den gelen heyete:
Ciimhür ile ifâde menhidir, sonra sizler miicüzât olursunuz, denildi~inde,
ICazâm~zdan bir kaç kimesne ve mülhatmiz okn P~narhisar'~n kezdiik
hesâblarz oldu~undan, ânlardan dahi bir kaç adam gelüp, tesviyye-i maskhat~m~z
ricâ olundukda, unf ile muâmele olundu~umuzdan, bu tarafa ifade-i hâle muhtâç olduk, vakca budur, diyerek yemin etmi~lerdir. Bunun üzerine, heyettekilerden biri al~ konulup üçü gönderildikten sonra, vaziyeti kendisinden suâl
maksad~yla, muhass~l Hac~~ ~akir Efendi, mü~ir pa~a taraf~ndan Edirne'ye
ça~r~lm~~t~ r. Edime'ye gelen Hac~~ ~akir Efendi, istintak esnas~nda, asla
kimseye gadr etmedi~ini, ahâli kendisinden raz~~ ise de, bu ihtilâfin, kendisine garezi olan bir kaç ki~inin ayartmas~ndan kaynakland~~~ n~, vefât eden
bir bilyzieek o~lunu K~rkkilise'ye defn etti~ini, kendisinin de defn olunmak
arzusuyla ikamet üzere oldu~unu ve sand~k eminli~ini emâneten yap~p,
art~k terk eyledi~ini belirtmi~tir. Kendisine:
Bu kadar /ay! ü kalden sonra, senin o tarafda ikametin münE~sip de~ildir.
Kendü nziin~z ile geltip, Edirne'de ikamet eylemenizi rieâ ederiz. denildi~inde,
Ahâliye k~rk elli bin guru~~deyn vermi~~idim. Bunun tahsiline kadar orada
ikamet ve sonra ba~ka mahalle nakl ederim, diyerek K~rkkilise'ye dönmü~tür.
~ ki gün sonra K~ rkkilise'ye giden Arif Hikmet Beyefendi, tefti~e dâir
muayyen i~leri gördükten sonra, bu meseleyi meclise havâle etmi~tir. Fakat
bu esnâda, 63.000 kuru~luk defterden bir hayli ~eyin tenzil olundu~u
görülmü~tür. Ahalinin:
Hac~~ ~âkir Efendi müddet-i hükümetinde, alt: ayda 5.000 guru~~deftere
idhâl etme~i, âdet etmi~~idi. ~imdi Mart'a kadar dört mâhda 8.000 guru~~idhâliBelleten C. LVI, 6
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nin mac niis~~nedir? suâli kar~~s~ nda zor durumda kalan muhass~l Ata Efendi:
Benim ibtidâ geldi~im esnada oldu~undan, hakikat hâl mac tim de~ildir.
Ale'l-gafle konmu~, diyerek mukabele edebilmi~tir. Daha sonra, mecbt~ ri
olarak. 4.700 kuru~~ve bunun gibi baz~~ ~eyleri tenzil etmi~tir. Ayr~ca, Arif
Hikmet Beyefendi'nin iki gün sonra, sand~ k eminli~i için yapt~ rd~~~~seçim
neticesinde, yirmi seneden fazla zamand~ r K~rkkilise'de sakin ve bütün
ahâlinin kendisine mahabbeti bulunan, Enderun'dan mahrec ~akir Bey
sand~ k emini tayin olununca, herkes memnûn ve müte~ekkir kalm~~t~r'.
5) ~slimye Mutasamf~~ Meselesi
Arif Hikmet Beyefendi, ~slimye'de ahâli taraf~ndan kendisine verilen
bir tak~ m arzuhâlin ekserisini kaide üzre meclise havale etmi~~ise de, bir
k~sm~~ muhass~ l Mustafa Bey'in ~ahs~na dâir oldu~undan, bunlarla husûs'i
~ekilde ilgilenmek istemi~ tir. Bu maksatla, kendisini ziyârete gelen ve hem
~slimye'nin zabtiye i~ lerine, hem de Çuka Fabrikas~'n~ n idâresine memur
olan ismi müsemmiis~na mutliblk mirliva Kamil Pa~a'dan, bu meseleye ~emâtetsizce bir hiisn-i sûret verilmesi ricas~nda bulunmu~tur. Bunun üzerine mesele meclise havale olundu~unda, kazâ
Beyefendi, levziat akçasid~r deyu, bizden 130.000 guru~~mikdân akça taleb
ediyor. Bu ne makule akçadzr. Bize beyân etsün, kabül edelim, diye sormu~lard~ r. Muhass~l Mustafa Bey ise:
Ben bunu sarf etdim ve edâsz bâbznda, Asitâne-i aliyye'den mektüb-z resmi
getiircliim ve bunu mecliste mazbata etdikr. Bitmi~~~eydir. Hemen akçayi versiinler,
~eklinde mukabele etmi~ tir. Bu defa ahâli:
Eh/-t meclise sudl olunsun, ne vechile bu akçay: bizim üzerimize isbât
mazbata etdiler, dediklerinde, meclistekiler:
Bir mektüb-z sdmf çzkarup "~u mektiibu götürüp, bununla mazbata etme~e
me'mûrsunuz" dedi, biz de der-akab mazbata etdik, cevab~n~~ vermi~lerdir. Mektup hakk~nda muhass~l Mustafa Bey:
Asitâne'de benim ahâlide ~u mikdâr bakayâ matlübum var. Defteri imzâ
etdinip götürmek üzre idim. Ahâli ile beynimizde 10.000 guru~da ihtil4f vâki` olup,
ii~n düzeltmek üzere iken, ak'l-hesâb akçastyla me~gul olup, aceleten Asitâne'ye
geldim. Biniienaleyh imzâ etdiremedim, diye ifadede bulunmu~tur. Yine ahâli:
ID, nr. 1059, lef 5.
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Masâr~f~ mtz v~ici~^humuzda. ~ttifâken kabül olunan mebId~~~hâkim imzâ
bacdeh~2 atebe-i aliyyeye arzk~, e~er tenk~h olunacak mevâdd var ise, bacde'tâti ke~ide olunduktan sonra, tarafim~za iâde ve ol vechile tevzi oluntenk~h
mak Icac idemiz iken, bunda biri vaki` oldu mu?dediklerinde, meclis:
Bizlere "Mektûb-~~ sâmi- katc iü'l-mûfâdd~r, heman imzâ edeceksiniz" dedi,
bizler dahi der-akab mazbata etdik, cevab~n~~ vermi~tir. Bunun üzerine ahâli:
Üzerimize isbât olunan deyn nedir? Bir kerre miifredât~n~~ gi~relim, diyerek, mektubun süretini istemi~lerdir. Bu talep kar~~s~nda Mustafa Bey:
Ben Asitâne'de b~rakd~ m. Bende di~er süreli yokdur ve hem bu bitmi~~~eydir. Bir dahi bak~lmaz. Ben emr ik istedim, cevab~n~~ vermi~tir. Bu cevaptan
sonra, ahâli ile Mustafa Bey aras~ndaki ihtilaf uzay~ nca, bu duruma son
vermek isteyen hakim efendi:
Bir süreli bizde idi. Galiba mahkemede mevcûddur, get~irsiinkr, deyince,
muhass~ l, hâkim efendiye hitâben:
Bu defteri h~fz etmekden gareziniz, fukarily~~ tahrik etmek imi~. ~imdi sizinle dac viim vard~r, diye onunla tart~~maya ba~lam~~~ise de, mani olunup,
meclise ara verilmi~tir. Meseleyi hal-içten takip eden Arif Hikmet Beyefendi, gizli olarak, meclis azalanna:
Bir maslahatz meclise havâk etmekden garez, sizin tahkikinize havâledir.
Hattâ emir-nâmede "Meclisce tesviyye ve mazbata edesiz" meâli mündericdir, deyince, onlar da:
Evâil-i me'mûriyyetimiz oldu~undan, bizler, skib~ kkn gibi emr-i kafi zann~yk~~hatâ etdik, ~eklinde itirâfda bulunmu~lard~ r.
Nihâyet, üç dört gün mücadeleden sonra, ahâliye bir tak~ m nasihatlerde bulunulmas~, Kamil Pa~a'n~ n tavassutu ve Mustafa Bey'in de kendi
r~zas~yla 15.000 kuru~~tenzil etmesi üzerine, mesele hallolmu~tur 9I .
6) Mü~teki Köylüler Meselesi
Arif Hikmet Beyefendi, Vidin'e gitmek üzere Ni~bolu'dan ayr~ld~ktan
üç dört saat sonra, yolda, müslim ve reayadan müte~ekkil yirmi be~~kadar
köylü ile kar~~la~m~~t~ r. Kar~~ l~ kl~~ selâmla~madan sonra, ne taraftan geldikleri ve ne i~leri oldu~u sorulan köylüler, ~vracal~~ olup, Tanzimat usulüne
~D, nr. 1059, lef 5.
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ayk~ r~~ bir ~ekilde, haklar~ nda baz~~ muamelelerin cereyan etti~ini ve onun
halli için ricâya geldiklerini, ifade etmi~lerdir. Bunun üzerine:
O husüslar ne günc~~~eylerdir, denildi~inde,
Bizlerin avuç içi kadar ba~lanr~nz var, üzerlerimize &Ilan emkik deyu
tahrir eldiler, ~eklinde ~ikayette bulunmu~lard~r. Kendilerine:
E~erçi avuç içi kadar ba~~mukabilinde on dört dönüm ba~~vergusu taleb
olunur ise, o zaman nizâ olunur. ~imdi mûcib-i nid yokdur, denilmi~tir. Sonra köylüler:
Anbâr noksân~~ deyû, bizden kokoroz' tahsil etdikr. Bu, Tanzimât'a mugayir de~il midir? dediklerinde,
E~erçi bu senelik için biki-sebeb sizden noksdn bedeli deyü bir habbe ald~lar ise, mugayirdir. E~erçi siibtkdan olan hesdblardan, anbdra kazdnin deyni ise,
mugayir de~ildir. Hattd voyvodalar sdb~ klardan olan bakaydn~n tahsil etmek için,
emr-i ~erif sâchr olmu~dur, cevab~~ verilmi~dir. ~çlerinden biri, itiraf ile:
Sahih olan, bu tahsil, be~~senelik hesdb~n bak~yyesidir, demi~tir. Bir di~er köylü ise:
Benim timanm~~zabt etdiler, vermiyorlar, deyince,
Bedelini dahi vermiyorlar m~? diye sorulmu~tur. Köylü cevâben:
Bedelini ~s.temem, ben liman~n mahsülünü isterim, demi~tir.
Belki defterde mukayyeddir, denilince,
Ben Hüseyin Pa~a'n~ n kolunu bükemem, be~~sene mukaddem cebren kayd
etmi~tir, cevab~n~~ vermi~~ve daha sonra kendisine:
O dahi yine emr ile kayd etmi~. Kac ide üzre bedelini almak laz~ m gelir,
denilmi~tir. Ayr~ ca, köylüler:
Biz fukarâ gürûhuyuz. Bizim be~~on guru~luk emvâlimizi tahrir edüP,
bizlerden vergü taleb edecekler imi~. Bizim asld vergü verdi~imiz yokdur, dediklerinde, Arif Hikmet Beyefendi:
Be/denizde fakirü 'l-hâl olup, ki,sebe dahi iktidcir~~ olmayan kimesneden bir
~ey istemez/er. Kudreti olup vermez ise, di~er ahdl~y
. e zulm etmi~~olur. ~dere
suâl edin. Bir beldenin ve bir ka~yenin zâtz üzerine gelen vergüde, cümle ahâli
Kokoroz: M~ s~ rbu~day~ .
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mü~terek olmaz m~? Ve çünkü sizlerin emlâk ve temettuât~n~z katil imi~, sizlere
iscibet eden verg~i dahil katil olmak kiz~ m gelür. Ve bunca inâyetlere nazaran, bu
makule ~ey içiin kzyl ii kal etme yak:~-ur mu? Ve istemedi~iniz mukaddemki muhassa vekili Hur~id A~a, Icendiis~i ist~cfâ edüp, o dahi tebdil olunacakd~r, demi~t~r. Bunun üzerine sözü tevile çal~~an köylüler:
Bizim muhasszl vekilinden ~ikâyetimiz yokdur. Ancak beldemizde âna
tarik eden, sand~ k emini Hasan Efendi var. ~ilcâyetimiz ândand~r, iradesinde bulununca, kendilerine:
Bizler ~imdi Vidin'e azimet üzreyiz. Ni~bolu muhass~l~~ a~a dahi bu
günlerde o tarafa gekceklerdir. Sizden dahi bir kaç kimesne gelsün. iktizâ eden husüsât~n~z orada birlikde tesviyye olunsun ve baktyyesi dahi, in~aallah-z teâlâ kariben
be/denize v~irudumuzda itmâm olunu~, denilmi~tir. Neticede köylüler:
A~am~z ~imdi yeni gelmi~. Ni~bolu'ya varup, bir kerre âna mükikat ederiz, diyerek teklifi kabül edince, bu görü~meye son verilmi~tir".
7) Kazak ve Zevcesi Meselesi
Arif Hikmet Beyefendi ~sakc~'ya ba~l~~ K~~la köyünde iken, 21 Ekim
1840 Sal~~ sabah~~ bir Kazak gelip, zevcesini elinden ald~ldann~~ söyleyerek:
isterim, diye yard~m talebinde bulunmu~tur. Mesele tahkik olununca, zevcesinin bir kaç gün önce bir Müslüman'a kaçt~~~~ve halen hâkimin
hânesinde sakland~~~~ ö~renilmi~tir. Bunun üzerine, yan~na bir Müslüman,
bir de tercüman verilerek, hâkimin hânesine gönderilmi~tir. Fakat kad~n:
— Ben ~slâma geldim. Seninle akikam kalmad~. Bir dahi semtime gelme, diyerek kendisini reddetmi~ tir. Tekrar Arif Hikmet Beyefendi'nin yan~ na gelen Kazak:
An~~ aldi~~mda, babas~na 200 guru~~verdim. An~~ verszin, demi~tir.
Bu lâz~ m gelmez, denildi~inde,
Öyle ise, kendi benden aynld~~~ na Iddirl bir sened versün. Zira' ~übhe [siz]
ba~ka kar~~ bana varmaz, ~eklindeki iste~i üzerine, kendi dilinde bir sened
haz~rlanarak, bu konudaki talebi kar~~lanm~~t~r".
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b) Istanbul'a Sorulmak Sûretiyle Hallolunan Meseleler
Arif Hikmet Beyefendi, hakk~ nda kafi derecede mâle~ mân bulunmay~~~~
veya yetkisi dahilinde olmay~~~~sebebiyle, halledemedi~i meseleleri Istanbul'a sormu~~ve Meclis-i vâlâ-y~~ ahkâm-~~ adliyye'de görü~ülen bu meseleler, bu konularda ç~ kan irâdeler ile kesinlik kazanmas~ ndan sonra, kendisine bildirilmi~tir. Burada, tespit edebildi~imiz bu türlü meseleleri, önce
Arif Hikmet Beyefendi'nin arz~ , sonra meclisin mütâlaas~~ ve varsa sadâretin tashihi olarak, safha safha vermek istiyoruz.
I) Emlak Tahriri Meselesi
Arif Hikmet Beyefendi, bâz~~ muhass~ llann emlâk tahririni, farkl~~ ~ekillerde yapt~klar~ n~~ görmü~tür. ~öyle ki, kimi, ahâlinin hânelerine bahâ takdir etmeyerek yazmazken, kimisi emlâk, arâzi ve hayvanânn~, hânelerinin
bak~ r ve sair e~yâs~n~~ dahi yazm~~t~r. Kimisi de, yazd~~~~emlâk ve sâireden
bir senede ne miktar kâr has~ l olursa, masraf~n~~ tenzil ile kalan~ n~~ kayd veya temettuat ad~yla, emlak bahas~ n~ n yar~s~ n~~ ya da yar~s~ndan fazlas~ n~,
emlak yekünuna ilave etmi~tir. Mesela, bir adam~ n emlâki 20.000 kuru~a
ç~ km~~~ise, ~~ o.000 - 12.000 kuru~~da, temettu ad~~ alt~ nda as~l mala zam ile,
30.000 - 32.000 kuru~a yükseltilmi~tir. Tanzimat'~ n kendileri için hay~ rl~~
olaca~~ na inanan ahâli, bu meselenin hallini Arif Hikmet Beyefendi'den
ricâ etmi~lerdir. O da, ihtilaflar~ n, talimattalci temettu lafz~ n~ n ne demek
oldu~unun, lây~ kiyle anla~~lamam~~~olmas~ ndan kaynakland~~~ n~~ belirterek,
meseleyi Istanbul'a arzetmi~tir.
Meclis-i vâlâ-y~~ ahkâm-~~ adliyye ise, emlak tahririnden murâd~ n, herkesin kazanc~ n~ n bilinip, senevi ödemeleri gereken vergi bahsinde, ahâli ve
reyâ e~ it tutularak, tâdil ve tesviye ~art~ na riâyetle, hâl ve temettuuna
göre tevzi ve taksiminden ibâret oldu~unu, öyle herkesin evlerinde kulland~ldan bak~ r ve sair e~yan~ n tahririnin gerekmeyip, fakat tahrir s~ras~ nda
kazanc~ n noksan haber verilmemesini ve icab eden senelik verginin temettua göre tarh ile, hiç kimseye gadr olunmamas~n~~ belirtmi~tir. Hatta tahrirde baz~~ kimselerin, çiftlik, han, dükkân gibi kiraya verecek ve kendisine
menfaat has~ l edecek bir ~eyi yoksa, bunlar~ n durumlar~ n~ n etraftan tahkik
ile, ustilüne riayet olunmas~ n~ n icap etti~ini, emlak ve hâne sahibi bâz~~
memleket ahâlisinin, gayrimenkullerine nispeten kazançlar~~ az, bâz~lann~ n
çok oldu~undan, bunlardan talep edilen ~eyin, emlâke nazaran olmad ~~~ n~~
ve birbirlerine dâvâc~~ tutularak icras~ na bak~lmas~ n~~ istemi~tir. Di~er taraftan, bu husus, muhass~ llara verilen talimat~ n dördüncü bendinde aç~ k ola-
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rak belirtilmi~se de, tahrir maddesinde bir kar~~~kl~k olmamas~~ için, yine
muhass~llara yaz~lacak emimamelerde tekrar belirtilmesine, karar vermi~tir"
Belde Umfirunun Tefriki Meselesi
Arif Hikmet Beyefendi, Edirne'ye gidinceye kadar u~rad~~~~mahallerde, mahkemelere ait meselesi olanlar~n tamam~n~n, meclislere giderek i~lerini orada gördürdüklerini, bu durumun, hem meclislerin as~l bakmalar~~
gereken mühim meselelerin ertelenmesine, hem de mahkemelerin has~lat~n~n azalmas~na sebep oldu~unu görmü~tür. Hatta baz~~ mahallerde Bundan
sonra muhâkemede mesâlih rüyet olunacak de~ildir, ciimlesi meclislerde görülecekdir,
denildi~ine ~ahit olmu~tur. Bu durum kar~~s~nda Arif Hikmet Beyefendi,
mecliste ve mahkemede görülecek meselelerin ba~ka ba~ka oldu~unu ilan
etmi~se de, ileride var~lacak mahallerin icap eden yerlerinde, bu ~ekilde
davranman~n mümkün olup olamayaca~~n~~ ve ayr~ca, mahkemelerde al~nan resimlerin birbirine uymay~p, kimi iki~er ve kimi dörder para almakta
olduklar~ndan, bunlardan hangisinin muvafik oldu~unu sormaktad~r.
Bütün ~erci hususlann ve vilâyete ait i~lerin meclislerde görülmesinin,
i~lerin ço~almas~na ve as~l bak~lmas~~ gereken meselelerin tâtiline sebep oldu~unu ve bu durumun ortadan kald~nlmas~~ için, meclislere birer emirnâme gönderilece~ini belirten Meclis-i vala-y~~ ahkam-~~ adliyye, mahkeme
resmi ad~yla iki~er ve dörder para al~nmas~n~n nizâma ayk~r~~ oldu~unu,
bu husustaki talimat~n ikinci bendinden anla~~laca~~~gibi, kuru~tan birer
para ve di~er konularda verilecek hüccet ve ~eri senetlerden de, bir mütedil miktar~n al~nmas~n~n laz~m gelece~ini ve bu hususlann, hakimlere yaz~lacak tenbihnâmelerde aç~kça belirtilmesini kararla~t~rm~~t~r96.
Vücühun Temsili Meselesi
Edirne'ye kadar olan kazâlann ekserisinde ve belki tamam~nda maya
bulundu~undan, meclislerine, vüci~h ve kocaba~~lardan birer ki~inin aza
seçildi~ini, fakat, vücühtan bir azan~n, küçük kazalar için kafi ise de, ba~l~~
bulunduklar~~ muhass~ll~k merkezinden daha büyük ve dolay~s~yla meseleleri de ona göre fazla olan baz~~ mülhak kazalar için kafi gelmedi~ini ifade
eden Arif Hikmet Beyefendi, vücühun iki 'aza ile temsilinin ve zabtiye hiz-
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metinde bulunanlar sekban tak~ m~ndan olurlar ise, meclise dahil edilebilmelerinin mümkün olup olmad~~~n~~ sormu~tur.
Zabtiye memurlar~n~ n, devlet meselelerinde bilgisi olmas~~ bile, madem
ki zabtiye i~lerinin idaresinde yetkilidirler, onlar~n da mecliste bulunmalar~~
lüzt~ muna hükmeden Meclis-i vala-y~~ ahkam-~~ adliyye, talimata ayk~nl~~~na ra~men, böyle büyük mülhak kazalarda, Arif Hikmet Beyefendi'nin cevaz gösterece~i bir adama ~ayias~zca ruhsat verilerek, aza s~fat~yla meclise
idhâline müsaade etmi~tir.
Sadaret ise, bu uygulama urnürni bir hal alacak olur ise, pek çok
masraf~~ gerektirece~inden, ancak bir kaç mahal için özel olarak tatbik
olunmas~na, sekban tak~m~~ as~l zabtiye memuru demek olmay~ p, muhass~ ll~ k merkezindeki zabtiye memurlar~n~n adamlar~~ oldu~undan, zaten binba~~l~k ve kola~al~~~~rütbelerinden a~a~~~bulunan zabtiye memurlar~n~n
meclislere girmesinin icap etmedi~ine, ayr~ca, mülhak kazalar~ n küçük
meclislerinde al~nan kararlar, muhass~ll~ k merkezindeki meclislerde
görü~ülmeden tatbik olunamayaca~~ndan ve bu sebeple oy çoklu~u laz~ m
gelmedi~inden, ileride birle~tirilmesi dü~ünülen bu meclislerdeki aza adedinin art~~~ ndan sak~ n~lmas~ na hükmetmi~tir".
4) Reayan~ n Temsili Meselesi
Muhass~ll~k merkezlerinde reyâ bulunur ise, icâb~na göre o mahallin
meclisinde reya taraf~ndan, metropolid ve bir iki kocaba~~n~n bulunmas~~
talimatta belirtilmi~~fakat, fazlas~na cevaz gösterilmemi~tir". Bu sebepledir
ki, Edirne meclisinde üç milletten birer despot, karaba~~ve hahamba~~~bulunmaktad~r. Fakat ~ehirde külliyetlice bulunan Rum milletine mensup
baz~~ söz sahipleri ile, baz~~ Ermeniler Arif Hikmet Beyefendi'nin taraf~na
gelerek, mecliste kendi kocaba~~lann~ n da bulunmas~n~~ istemi~lerdir. Daha
önce Bursa için, kocaba~~lann bir iki nefer fazla olabilece~ine ve böyle
büyük mahallerde, meclis erbab~n~n kocaba~~lar ile beraber 17 nefere kadar ç~kabilece~ine cevaz gösterildi~ini hat~rlatan Arif Hikmet Beyefendi,
bu konu talimatnamede yer almad~~~ndan, tereddüd has~l oldu~unu ve ne
~ekilde irade buyurulur ise, gerek Edirne'de ve gerekse ileriki mahallerde
ona göre icras~na ba~lanabilmesi için, al~ nacak karar~n taraf~na bildirilmesini istemi~tir.
/MV, nr, 8o, lef 2.
98 Zirâ, müfetti~lere verilen tâlimâtnâmede, Katolik metroplidleriyle, hahamba~~~vekilinin âzâl~~a tâyinleri hus~:~su yer almam~~t~ r (bk. ID, nr. 356).
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Meclis-i vâlâ-y~~ ahkâm-~~ adliyye, Katolik ve Yahudi milletleri de di~er
milletler gibi Osmanl~~ Devleti'nin reâyâs~ndan bulundu~undan, birer neferinin meclise idhâline Bursa'da müsâade gösterildi~ini belirttikten sonra,
böyle sancak merkezi olan mahallerde bu iki milletten fazlaca bulunur
ise, onlardan birer ki~inin meclis âzâs~na ilâvesine cevaz gösterilebilece~ine
ve ileride bu ~ekilde bir talep meydana gelirse, müsaade edilmesinin
münâsip oldu~una karar vermi~tir.
Sadâret ise, metropolid, karaba~~ve hahamba~~lar, ancak reâyân~n
mezhep i~lerine nezâret edeceklerinden ve bunlar~ n ekserisi ba~ka mahallerden geldiklerinden, her milletten birer âzân~ n meclise girmesinin gerekmeyip, aralar~nda seçtikleri bir âzân~n bulunmas~n~n kafi gelebilece~ini
tespit etmi~tir 99.
5) Muhass~ llann Maiyyet Memurlar~~ Meselesi
Muhass~ llar~ n ekserisi, memuriyetleri esnas~ nda evlat, dâmâd ve karde~lerini istihdâm ettiklerinden, bu uygulaman~ n, gerek Tanzimat'a ve gerek devlet idâresine ayk~nl~~~~hususunda ~üphesi oldu~unu belirten Arif
Hikmet Beyefendi, bu konunda kendisine bilgi verilmesini istemi~tir. Ayr~ca, bâz~~ muhass~llar, refâkatlerinde bulunan kâtipleri, evvellci mütesellimlik
ve voyvodal~k vakitlerinde istihdam eyledikleri gibi, kendi hizmetkârlan
olarak gördü~ünden ve böylece aralar~nda ihtilâf meydana geldi~inden,
kâtiplerin, bâz~~ konularda mâlümâtlan olmad~~~, bâz~~ mâlümlan olan ~eylerin de hilâfin~~ kaydetmek mecbüriyetinde kald~klar~n~~ belirten Arif Hikmet Beyefendi, bu hususta ne yap~lmak gerekti~ini sormu~tur.
Muhass~ llann, kendilerine emniyet duyulan ve memuriyetlerinin sorumlulu~u yine kendilerine âit ki~iler olmalar~ ndan dolay~, itimadlan bulunan akraba ve müteallikat~ n~~ istihdâm etmelerinde bir mahzur olamayaca~~n~~ belirten Meclis-i vâlâ-y~~ ahkâm-~~ adliyye, buna ra~men bâz~~ muhass~llar~n, rerakatlerinde bulunan kâtiplere d~2n muamele etti~ini ve kâtiplerin
ise, devlet taraf~ndan memur buyurulmu~~olduklar~ndan, kendilerine o
türlü muamele olunmas~n~ n ve muhass~llann iyisine kötüsüne vukufsuz kalmalann~n nizâma ayk~r~~ oldu~unu belirterek, bu hususta tâlimata göre hareket edilmesi için, Maliye Nezâreti'nden muhass~llara tenbihnâme yaz~lmas~ n~n gere~ini kararla~t~ rm~~t~r.
/MV, nr. 8o, lel 2.
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Sadâret ise, kâtipler hakk~ nda bütün kazalar~ n meclislerine hitaben
ayr~~ ayr~~ mektuplar gönderildi~ini, onlar~n, evvelki mültezim katipleri gibi
olmay~p, devlet taraf~ndan vazifelendirilen müstakil memurlar oldu~unu,
kendilerinden edebâne ve müstakimâne hareketler beklenmesine mukabil,
iyi kötü her bir hale vukuflann~ n icap etti~i üzerinde durmu~tur 1 .
Zabtiye Askerine Ruhsat Verilmesi Meselesi
Kaanl~k ve Ç~ rpan'da baz~~ redif neferat~n~n, bir kaç ki~iyi katl ve bir
kaç~ n~~ yar alad~ ktan sonra, yol keserek ~akavete ba~lad~klar~ n~~ ve yakalanmalan için zabtiye neferi gönderilmi~~ise de, e~k~yan~ n silaha davranmas~~
halinde, misliyle mukabele olunmak laz~ m gelece~ini belirten Arif Hikmet
Beyefendi, bu hususta müsaade verilip verilmeyece~ini sormaktad~ r. Zira,
nizâmiye askerine mahsus nizamnâmede münderic olan bu maddenin,
zabtiye askeri hakk~ nda da geçerli olup olmad~~~ n~~ bilmediklerinden,
müsaade vermekten çekindiklerini, halbuki e~k~yan~n bir ân önce tedibi
gerekti~inden, bu hususta ne karar al~ n~r ise, icap edenlere sarahaten bildirilmesini istemi~tir.
Meclis-i vala-y~~ ahkam-~~ adliyye, aniden bir fesad zuhür etti~i veya bir
yerde yol kesildi~i haber al~ nd~~~ nda, meclisce müzâkereye vakit olmaz ve
tez elden üzerlerine vanlmak gerekir ise, zabtiye memuru taraf~ndan hemen gere~inin icra olunup, durumun meclise bildirilmesini ve mazbatas~n~ n al~nmas~n~~ tavsiye etmi~tir.
~ lk defa kar~~~taraf silah davran~ rsa, beri taraftan da kar~~l~k vermek
gerekece~ini belirten sadaret, ele geçirilenlere, muhakeme olunmaks~z~ n
ceza verilmesini yasaklayan kanun hükmüne dikkat edilmesi ~art~yla, kuvvet kullanmaya müsaade etmi~tir
Taltifat Meselesi
Varna nâibi Emin Efendi ve müftisi Halil Efendi, büyük küçük herkesin kendilerinden ho~nud ve raz~~ oldu~u kimselerdir. Hem gayret ve hizmetlerini te~vik, hem de taltif etmek maksad~yla, muhaf~z, muhass~l ve
meclis azas~~ taraf~ ndan, Arif Hikmet Beyefendi'ye bir mazbata verilmi~~ve
bunu, mühürleyerek Istanbul'a arzetmesi niyaz olunmu~tur. Varna'da kald~~~~bir kaç gün zarf~nda, haklannda
haderinden ba~ka bir ~eye ~ahit olamayan Arif Hikmet Beyefendi, Emin Efendi için ~stanbul ve Halil
/MV, nr. 8o, lef 2.
nr. 8o, lef 2.
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Efendi için de Edirne ruusu talebinde bulunarak, bu iste~in yerine gelmesi hâlinde, herkesin memnun kalaca~~n~~ bildirmi~~'°2 ve bu talep aynen kabul olunmu~tur 103.
c) ~stanbul'a Teklif Olunan Meseleler
Tefti~~esnas~nda kar~~la~t~~~~meseleleri mümkün mertebe halle çal~~an
Arif Hikmet Beyefendi, ayr~ca, gerek ~ahit oldu~u ve gerekse arz~na vesile
olmas~~ kendisinden rica olunan hususlan, ~stanbul'a teklif etmi~tir. Burada, tespit edebildi~imiz bir kaç hususa yer vermek istiyoruz.
~~ ) Lüzilmsuz Meclisler Meselesi
Daha önce Ahyolu'ya mülhak bulunan Ruskasn ve Süzebolu ile ~slimiye mülhakat~ndan Yanbolu, K~z~la~aç ve bunlann emsâli baz~~ mahaller,
kaza itibar olunarak her birinde birer meclis tertip edilmi~se de, asl~ nda
bu mahaller kasabas~z olup, yaln~z bir tak~ m köylerden ibaret haldedirler.
Bu yüzden meclise ihtiyaçlar~~ olmad~~~~gibi, içlerinde, meclisin ne demek
oldu~unu bilecek kimse dahi bulunmamaktad~r. Hâriçten birer ~ef'i
hakim, muhass~l ve zabtiye vekili gönderilerek, içlerinden iki çiftçiyi âzâ
seçmek sûretiyle meclis tertip etmek beyhüdedir. Bunlara akça verilmekte
ise de, vergi hususu kararla~t~ nl~ncaya kadar, i~lerin halledilmesi için kalmalann~n, fakat daha sonra, köyleri münâsip mahallere ilhak ile meclislerin kald~r~lmas~ n~n, tasarruf bak~m~ ndan faydal~~ olaca~~, Arif Hikmet Beyefendi taraf~ndan teklif olunmu~tur 104.
2) Köylüye Sermaye Verilmesi Meselesi
Ârif Hikmet Beyefendi, geçti~i kasaba ve köylerin her birinin zirai ve
ticâri durumunu tahkik ederken, bâz~s~nda arazinin geni~~nüfusun az, bâz~s~nda da köylünün kudretinin olmay~~~~yüzünden, hayli münbit topraklar~n bo~~kald~~~n~~ görmü~tür. Bu yerlerin imar~~ ve köylünün i~~görebilecek hile gelebilmesi için, talimatnâmenin alt~ nc~~ maddesinde istenilen ~ekliyle, her birinin ne miktar akçaya muhtaç oldu~u, ald~ klar~~ sermâyeyi
sonra nas~l ve ne ~ekilde ödeyebilecekleri hususunda, vücûh ve ihtiyarlar
ile müzakerelerde bulunmu~tur. Fakat, akça verileceklerin sa~lam kefillere
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rabt~~ gerekti~i halde, bu hususta bâz~ lan tereddüt gösterirken, bâz~~ yerlerde de, kefil tutulacak kimse bulunamam~~t~r.
Böylece, hem köylülerin refâh~ n~~ temin, hem de o beldenin imar~~ için
verilmesi dü~ ünülen sermayenin, kefâlet sebebiyle mümkün olamayaca~~n~~
12 Kas~ m 184.0 tarihinde ~ stanbul'a arz eden Ârif Hikmet Beyefendi, buna
mukabil köylülerin Tanzimat'tan ümitli olduklar~ n~, icrâs~~ halinde çiftçi ve
ekincilere kudret gelece~i kanaatini ta~~d~ klar~ n~~ ve memnuniyetlerini de:
M~irûr u ubûr ede~derden ve sâireden hiç bir güna zahm~tiniz ve rahats~zh~tn~z var m~d~r? ~eklindeki sualine,
i~~ bu devr-i Sultan Abdülmedic-i himide kimin haddi vard~ r ki bizlere bigayr-~~ hakk~n ezâ ve cefâ etsun, hamdullah cii~nleten âsûde-hill ve miisterihülbliliz, cevab~ n~~ vererek ifade ettiklerini, belirtmi~tir ".
3) Köyler ve Yollan Meselesi
Arif Hikmet Beyefendi Hezargrad'da iken, kendisini ziyârete gelen
köylüler, köylerinin kazâ merkezine uzakl~~~ ndan ~ikayetçi olmu~lard~ r.
Gerçekten de bâz~~ köylerin, hiç bir hus~lsiyeti olmad~~~~halde, ba~l~~ bulunduklar~~ kazâya on, buna mukabil di~er bir kazâya, iki üç saat mesâfede olduklar~~ görülmü~tür. Nitekim köylüler:
Bizim karyelenmiz ile Hezargrad beyninde alt~~ ve Cuma kasabaszyla bir
saat r~~esâte olup ve dâimâ bizler Cuma ahâlis-iyle me'llif ve ba~~ve tarlalanmiz
tarlalanyla mahlût oldu~undan, mesillihimiz vukuc unda Hezargrad'a gitmek gayet
melakkatli oluyor. Bizim Cuma ya ilhak olunmam~zz rica- ederiz, diyerek, bir arzuhâl takdim etmi~lerdir. Arif Hikmet Beyefendi de, bu taleplerini ~stanbul'a bildirece~ini belirterek:
zan ederiz, sonra haberi gelir, ~eklinde cevap vermi~tir.
Arif Hikmet Beyefendi'nin bu hususta teklif etti~i di~er bir konu da,
köylerin yak~ n~ ndaki tarla ve mezraalarla ilgilidir. Zira, bir çok köylerin
yak~ndaki tarla ve mezraalara ba~kalar~, o köylerin ahâlisi de ba~ka tarla
ve mezraalara sahip olduklar~ ndan, bu durum, hem köylülerin me~akkat
çekmelerine, hem de zaman kayb~ na sebep olmaktad~ r. Teklife göre,
köylerin yak~ n~ndaki topraklar~ n, sahiplerinin nzâs~~ al~narak o köy ahâlisine, onlara da, uzaktaki arâzilerin bedel olarak verilmesi, her bak~ mdan
faydalar sa~layacakt~ r.
lOS

ID, nr. 1059, lef 6.

AHMED ARIF HIKMET BEYEFENDI

93

Ayr~ ca bir çok yollar, ilgisizlikten dolay~~ bozuldu~u ve çukurlar meydana geldi~i için, gelip geçenlerin me~akkatine sebep olmaktad~ r. Bu husus muhass~llar taraf~ ndan meclislere aksettirilse, her bir mahal için, azami
40 - 50, nihayet ~~ oo kuru~a halledilebilecektir.
Son olarak, yollar~ n birbirinden ayr~ ld~~~~yerlerde birer ta~~dikilerek,
ne tarafa gidilece~ini belirtmek için, o ta~lar~n üzerine isimlerinin yaz~ lmas~ n~ n laz~m geldi~i teklif olunmaktad~ r ".
Ta~irat Meselesi
Istanbul'a teklif olunan meselelerden biri de, Edirne vücühundan Ahmed Rü~di'nin belirtti~i ö~ür meselesi ile ilgilidir. Arif Hikmet Beyefendi'nin tahriratlyla birlikte Istanbul'a gönderilen bu teklife göre, ta~irat
maddesinde iki husus hat~ ra gelmektedir. Bunlardan birincisi, eskiden oldu~u gibi, her türlü dö~ülen bu~day ve sairenin al~ nmas~, di~eri, tarlada
biçilmi~~demetin al~n~ p, her köyde beylik ad~yla bir harman açarak, saman~~
kar~~l~~~ nda ahâliye dö~dürüp, elde edilen hubübât~n~~ anbara koymakt~r.
Fakat Ahmed Rü~di, birincisinin uzun uzad~ya bir i~~olup, hem masraf~n~ n çok, hem de telef-at~l~m fazla, ikincisinde ise, i~in az vakitte arkas~~
al~ naca~~ndan, masraf~n~ n da az olaca~~n~, bu durumda köylülerin i~lerinin biraz geri kalmas~~ muhtemel ise de, borçlar~ n~~ önceden ödeyip kendi
i~leriyle me~gul olmalar~n~n ve ketm u ihfit töhmetlerinden kurtulmalar~ n~n,
o gecikmeyi telifi edece~ini de belirtmektedir
Eskicuma Nâibi Meselesi
Arif Hikmet Beyefendi'ye müracaatta bulunan Eskicuma ahâlisi, naib
vekili Mehmed Emin Arif Efendi'den ~ikayet ederek, azlini istemi~lerdir.
~umnu meclisi de nâib vekilinin aleyhinde ~ehadette bulununca, kendisinin, Osmanpazar~~ nâibi ile becayi~i kararla~t~ nlm~~t~ r. Fakat Mehmed
Emin Arif Efendi'yi tan~yan Osmanpazan ahâlisi, daha erken davranarak,
böyle bir de~i~ikli~i kabül etmeyeceklerini bildirmi~lerdir. Bunun üzerine
Eskicuma nâib vekilinin azli, 22 A~ustos 1840 tarihinde, Arif Hikmet Beyefendi taraf~ ndan Istanbul'a teklif olunmu~tur ".
" ID, nr. 1059, lef 5.
107
/M V, nr. 8o, lef 5.
" Rumeli Tefti~~Defteri, vr. 3/b.
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VI) Rumeli'de Tanzimat Meclisleri 109
Arif Hikmet Beyefendi, tefti~~esnâs~nda tespit etti~i meclislerin bir k~sm~n~ , mensuplar~n~ n vazife, isim ve maa~lar~~ ile birlikte, bâ~llann~~ ise, ancak müdâhil olduklar~~ bir meseleden dolay~~ zikretmektedir. Burada, meclislerle ilgili olarak tespit edebildi~imiz isimlerin tarak-n~n', vesikalardaki
teferrüat nispetinde vermek istiyoruz. Fakat daha önce, mensuplar~n~n ehliyet ve aralar~ ndaki ülfetten dolay~ , takdire ~âyân bir meclis mâhiyetinde
anlatt~~~~Vama meclisi hakk~ nda kanâatini, tavsifindeki zenginli~i aksettirebilmek maksad~ yla, aynen belirtmek istiyoruz:
[Varna'da] tesviyye-i bacz~~ levâz~m-~~ zarûriyye hasebiyle be~~on gün
ikamet-i daiyyânemiz esnüs~ nda, me'mûrin bendelerinin cümlesiyle hüsn-i
âmizi~~ü ülfet ve ahvâl-i zâhire vü bât~ nalanna dikkat ofunup, cümlesi ehl
ü erbâb ve sâhib-i gayret ü hamiyyet olarak me~hüdumuz olmak ve yekdi~erlerinden ho~nûd u râz~ , cümlesi her bir husûsda bi'l-ittifak sac), ü
dikkat etmekde ve aczâlan gayet ehl-i ~ rz u sâlih kimesneler bulunmu~~ve
husûsan, umûr-~~ zabtiyye ve muhâfazaya me'mûr ferikan-~~ kirâmdan Ziya
Pa~a bendeleri zât~nda r~zâ-c~ly u edib ve gayûr ve nâmusunu vikayeye
gayet mukaddem ve mecbûr olup, muhass~l dergâh-1 âli kapucuba~~lanndan Abdülahad A~a dahi, hayli umfirda bulunarak pi~mi~~ve mesâlih-i
me'mûresinde mukaddem ve ibrâz-~~ sadâkate hâhi~-kar bir bendeleri bulunmu~~olarak, nâib efendi ve müfti efendi bendelerinin dahi ikisi de ehliyetli ve halük u mümtezic ve ale'l-husC~s nâib efendinin in~â ve rabt-~~ kelâma iktidân olup, sir vukuc-yafte olan husûsâtda dahi tekâsülü olmad~~~ ndan, kendüye cümlenin ziyade mahabbetini mûcib olmu~~ve ~umnu
gibi, bu meclisin dahi kâtipleri zâifce ise de, meclis me'mûrlanyla uyu~up
imtizâc eylemi§ ve nâib efendi bendeleriyle cebr-i noksân olup, umûr-~~ lâzimeleri cümlesi mihver-i lây~ lunda, bilâ-kusûr tanzim ve rûyet olunmakdad~r "°.
~ ) A~ustos Meclisi;
Dervi~~A~a, 200 kuru~~
Dirnitri, ~~5o kuru~~
09
Memleket Meclisleri veya Muhass~ll~k Meclisleri olarak da adland~r~lan bu meclislerin, Tanzimat Ferman~'n~n tatbiki ile birlikte meydana gelmeleri münsebetiyie, Tanzimat
Meclisleri ~eklindeki tesmiyesini tercih ettik. Muhass~ ll~ k merkezlerinde 13, mülhffic mahallerinde ise 5 ki~iden meydana gelen bu meclisler hakk~nda daha fazla bilgi için bk. Re~at
Kaynar, Ayni eser, s. 254-257; Halil inalc~ k, "Tanzimat'~ n Uygulanmas~~ ve Sosyal Tepkileri",
XXVIII/109-112 (1964), 625-627; ilber Ortayl~ , Tanzimailan Cumhuriyete Tere/ Tönetim Gelene~i, ~stanbul 1985, S. 33-35.
11° ~D, nr. ~ 059, lef 5.

"I CD, nr. 6965.

AHMED ARIF HIKMET BEYEFENDI

Ahiçelebi Meclisi 112
Muhass~l Vekili
: Salih A~a, ~ .000 kuru~~
Abdullah Efendi, 300 kuru~~
Kosti Efendi, 200 kuru~~
Babada~~~Meclisi"'
Muhass~ l
: Kapucuba~~~Hüseyin A~a
Hâkim
: Elhac Süleyman ~ükrü Efendi
Zabtiyye
: Miralay Hüseyin
Nüfus Nâz~ r~~
: Halil Mehmed
Sand~ k Emini
: Esseyyid Hasan
Emvâl Katibi
: Esseyyid Ömer Tahir
Azâ
: Esseyyid Hüseyin
Azâ
: ~brahim
Balç~k Meclisi 114
Muhass~l Vekili
Nâib Vekili
Az
AZâ

Ahmed A~a, 800 kuru~~
Elhac Hüseyin Efendi
Sarrâci Ahmed A~a, 250 kuru~~
Süleyman A~a, 250 kuru~~

Berkofca Meclisi 115
Muhass~ l Vekili
Nâib
Zabtiyye
Az
Çorbac~~

~ htimanl~~ Ahmed A~a: ~ .000 kuru~~
Müderris Mustafa Efendi, ~ .000 kuru~~
Yüzba~~ , Vidinli Hüseyin A~a, 600 kuru~~
Ko~anal~~ Halil A~a, 250 kuru~~
~ likov, 200 kuru~~

Brave~ne Meclisi H'
Muhass~ l Vekili
Sand~ k Emini
Kocaba~~~

Mestan Bey, 750 kuru~~
Abdülkerim A~a, 500 kuru~~
Dimitri, 250 kuru~~

Cuma-i atik Meclisi"'
Muhass~l Vekili
: ~bi~~A~a, 750 kuru~~
Sand~k Emini
: Hac~~ Mehmed A~a, 350 kuru~~
Kocaba~~~
: Markov, 200 kuru~~
I12 CD, nr. 6975.
ID, nr. 1659, lef ii.
1 " Rumeli Tefl~~~Defter:, vr. 8/a; CD, nr. 6975.
" 5 Rumeli Tefn~~Deften, vr. 47/a; CD, nr. 4893.
116 CD, nr. 6975.
CD, nr. 6975.
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Ç~~lay~k ve Sar~~aban Meclisi"'
: Zekeriya A~a, 500 kuru~~
Muhass~l Vekili
: Ahmed A~a, 400 kuru~~
Sand~ k Emini
Osman A~a, goo kuru~~
Ç~rpan Meclisi 119
Muhass~ l Vekili
Nâib Vekili
Zabtiyye Vekili
ikzâ
Kocaba~~~

: Elhac Mehmed A~a
: Mustafa Arif Efendi
: Ahmed A~a
: Mehmed Emin Efendi
: Volkov

~~o) Drama Meclisi 120
Mustafa Mestan Bey, 600 kuru~~
Elhac Halil A~a, 4.50 kuru~~
Elhac Ahmed Efendi, 450 kuru~~
: Ali A~a, 500 kuru~~
Sand~k Emini
: Apostol, 250 kuru~~
Kocaba~~~
: Anastas, 250 kuru~~
Kocaba~~~
Firecik Meclisi 12 '
: Elhac Hüseyin Efendi, 650 kuru~~
Müfti
: Elhac Mustafa A~a, 400 kuru~~
Sand~k Emini
Defter Nâz~ r~~
: Mehmed A~a, 350 kuru~~
Vücûhdan ~brahim A~a, 400 kuru~~
Ömer A~a, 150 kuru~~
: Linberfaki
Kocaba~~~
12) Gümülcine Meclisi 122
Defter Nâz~r~~
: Mustafa Nâm~k Efendi, 750 kuru~~
: ~brahim A~a, 500 kuru~~
Sand~ k Emini
Hasan Efendi, 400 kuru~~
: Dimitri, 400 kuru~~
Kocaba~~~
: Mesko, 300 kuru~~
Kocaba~~~
118 CD, nr. 6975.
119

CD, nr. 174.12.

120

CD, nr. 6975.

12 ' CD, nr. 4.290.
122

CD, nr. 6975.
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13) Hac~o~lupazara~~~Meclisi 123
Muhass~l Vekili
: Osman A~a, ~ .000 kuru~~
Nâib
: ~brahim Efendi
Müfti
: Ahmed Efendi, 400 kuru~~
Zebtiyye Vekili
: Halil A~a
Kocaba~~~
: Ermeni Çorbac~~ Istefan, 200 kuru~~
Hezargrad Meclisi 124
Muhass~l Vekili
: Yusuf A~a, 800 kuru~~
Vücühdan Selim Efendi, 300 kuru~~
Kocaba~~~Vekili
: Daskal, ~~ 5o kuru~~
H~ rsova Meclisil25
Muhass~l Vekili
: Salih A~a, 500 kuru~~
Ahmed ~ükrü A~a, 200 kuru~~
Hüseyin Efendi, 200 kuru~~
Strumiça Meclisi 126
Muhass~l Vekili
: Mehmed Bey, 750 kuru~~
Sand~k Emini
: Mehmed Bey, ~~5o kuru~~
Kocaba~~~
: Yorgi, 50 kuru~~
~bsala Meclisi 127
Muhass~l Vekili
: Ahmed A~a, 700 kuru~~
Hac~~ Mehmed A~a, 200 kuru~~
Kocaba~~~
: Yozan, 200 kuru~~
~~8) ~noz Meclisi 128
: Hasib Efendi, 750 kuru~~
Muhass~l Vekili
Ahmed Hilmi Efendi, 200 kuru~~
: Balkov, 200 kuru~~
Kocaba~~~
19) ~sakc~~ Meclisi 129
Muhass~l Vekili
: Haf~z Selim Efendi, 500 kuru~~
Ali A~a, 200 kuru~~
Kocaba~~~
: Yani, ~~ oo kuru~~
23

Rumeli Tette.' Defter!, vr. 7/a; CD, nr. 6975.

124 CD, nr. 6975.
125
26

CD, nr. 6975.
CD, nr. 6975.

I" CD, nr. 4290.
CD, nr. 4290.
129 CD, nr. 6975.
128

Belleten C. LVI, 7
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Karaferye Meclisi 13°
Müfti Efendi
: 600 kuru~~
Sand~ k Emini
: Mehmed Dâni~~A~a, 500 kuru~~
Mustafa Edib Efendi, 400 kuru~~
Salih Bey, 350 kuru~~
Yusuf A~azâde Agop A~a, 350 kuru~~
Kocaba~~~
: Anastas, 150 kuru~~
Kocaba~!
: Nikola, 150 kuru~~
Kavala ve Birgivi Meclisi 13 '
Muhass~l Vekili
: Elhac Osman A~a, 500 kuru~~
Sand~ k Emini
: Elhac Halil Efendi, 400 kuru~~
Elhac Hasan A~a, 400 kuru~~
Kocaba~~~
: Nikola, 250 kuru~~
K~zanl~k Meclisi 132
Muhass~ l Vekili
Nâib Vekili
Zabtiyye Vekili
Azâ
Kocaba~~~

Tayyar Efendi
Mehmed ~ükrü Efendi
Hüseyin Bey
Tahir Bey
Ostoyanço

Köstence Meclisi 133
Muhass~ l Vekili
Nâib
Azâ
ikzâ

Mahmud A~a, 500 kuru~~
Abdullah Efendi
Elhac Emin A~a, 200 kuru~~
Mustafa Efendi, 200 kuru~~

Lofca Meclisi 134
Muhass~ l Vekili
Nâib
Müfti
Sand~ k Emini
Çorbac~~

Hac~~ Mehmed A~a
Müderris Mehmed A~a
Halil Efendi
Hac~~ Yusuf A~a
Hac~~ Saçev

CD, nr. 6975.
131
32

CD, nr. 6975.
CD, nr. 174.12.

Rumeli Tefti~~Defteri, vr. ~~ Ila; CD, nr. 6975.
'34 Rumeli Tefli~~Defteri, vr. 31/a.
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25) Lom Meclisi
Muhass~l Vekili
Nâib
Zabtiyye Vekili
Nüfus Nâz~r~~
Sand~k Emini
K~r Kâtibi
Âzâ
Çorbac~~

: Hac~~ Mehmed A~a, 750 kuru~~
: Sad~ k Mehmed Efendi, 500 kuru~~
: Hac~~ Yusuf A~a, 250 kuru~~
: Molla Mustafa, 300 kuru~~
: Süleyman Efendi, 200 kuru~~
: Molla Süleyman, 200 kuru~~
: Molla Halil, 250 kuru~~
: Nikola, 250 kuru~~

IVIaçin Meclisi 136
Muhass~ l Vekili
: Mehmed Said A~a, 750 kuru~~
Hac~~ Ali A~a, 200 kuru~~
Kocaba~~~
: Aleksi, loo kuru~~
Megri Meclisi ~"
Muhass~l Vekili
: Hac~~ ~brahim Efendi, 650 kuru~~
Seyyid Ömer A~a,
200 kuru~~
Kocaba~~~
~stovraki, 100 kuru~~
Menlik Meclisi l"
Müfti Vekili
: Osman Efendi, ~~ oo kuru~~
Defter Nâz~r~~
: Mehmed A~a, 150 kuru~~
Sand~k Emini
: ~brahim A~a, 490 kuru~~
Osman Bey, 150 kuru~~
~zzet Bey, 150 kuru~~
Kostantin, ~ oo kuru~~
Stoyov, 50 kuru~~
Minkalye Meclisi 139
Muhass~l Vekili
Nâib
Zabtiyye Vekili
Azâ
Âzâ
13'

Elhac ~smail A~a, 700 kuru~~
Haf~z ~smail Efendi
Ali Bayrakdar
Hac~~ Murteza A~a, 200 kuru~~
Said Efendi, 200 kuru~~

Rumeiz Tefli~~Defter:, vr. 4o/a.

"6 CD, nr. 6975.
'37 CD, nr. 4290.
38

139

CD, nr. 6975.
Rumeli Tefti~~Defter:, vr. ~ o/a; CD, nr. 6975.
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30) Ni~bolu Meclisi '`K)
Muhass~l
Nâib
Müfti
Emlak Katibi
Emval Katibi
Sand~k Emini
Zabtiyye
Zabtiyye
Aza
Az
Az
Aza
Bulgar Çorbac~~
3 ~ ) Ni~~Meclisi"'
Muhass~l Vekili
Hâkim
Müfti
Sand~k Emini
Meclis Katibi
Defter Na=
Kocaba~~~
Kocaba~~~
Gümrük Emini
Jumal Katibi
K.atib Muavini
Nüfus Mukayyidi

Dergah Kapucuba~~lanndan esbak SUITe Emini
Süleyman A~a, ~ o.000 kuru~~
~slamboli Ali S~m Efendi, 2.500 kuru~~
Ehl-i beldeden Elhac Esseyyid Haf~z Abdullah
Efendi, 750 kuru~~
Osman Efendi, 1.5oo kuru~~
Hur~id Nasuhi Efendi, 2.500 kuru~~
Elhac Ra~id A~a, 600 kuru~~
Mansure Binba~~s~~ Salih A~a, 2.500 kuru~~
Topçu Binba~~s~~ Mustafa A~a, 800 kuru~~
Müderris Hüseyin Hakk~~ Efendi, 500 kuru~~
Elhac ~smail A~a, 400 kuru~~
Agu~i Mehmed A~a, 500 kuru~~
Bulgar Hac~~Petralci, ~~5o kuru~~
Simyon, 150 kuru~~
Emin Bey, 3.000 kuru~~
Halil Feyzi Efendi, 2.000 kuru~~
Zeynelabidin Efendi, 400 kuru~~
Mehmed Emin Bey, 500 kuru~~
Elhac Ferhad Efendi, 600 kuru~~
Elhac ~smail Bey, 400 kuru~~
Açevkan, 300 kuru~~
Stonkov, 200 kuru~~
Yusuf A~a, 400 kuru~~
~smail Efendi, 200 kuru~~
Mehmed Efendi, 300 kuru~~
200 kuru~~

32) Osmanpazar~~ Meclisi 142
: Hasan A~a, 750 kuru~~
Muhass~ l Vekili
Hac~~ Ahmed A~a, 350 kuru~~
Sand~k Emini
Sazetran, 200 kuru~~
Çorbac~~
144) Rumeli Teft4 Deftert, vr. 32/a.
141 CD, nr. 13737.
142 CD, nr. 6975.
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Petriç Meclisi 143
Muhass~l Vekili
Sand~k Emini
Kocaba~~~

: Mehmed Bey, 750 kuru~~
: Osman, 150 kuru~~
: Bafet, too kuru~~

Plevne Meclisi 144
Muhass~l
Nâib
Müfti
Zabtiyye
EmvâlKâtibi
Emlak Kâtibi
Nüfus Nâz~n
Sand~k Emini
Azâ
Azâ
Azâ
Çorbac~~
Çorbac~~

Kapucuba~~~Osman Bey
~umnulu Ahmed Naim Efendi
Ehl-i beldeden Osman Efendi
Mansure Binba~~s~~Sadullah A~a
Mehmed Selim Efendi
~brahim Edhem Efendi
Elhac Mehmed Efendi
Salih
Kapucuba~~~Osman Bey
Karapehlivanzâde Elhac Ahmed A~a
Elhac Mehmed A~a
Vilad veled-i Nikov
Hac~~Tudor veled-i Refico

Pravadi Meclisi 145
Muhass~l Vekili
Nâib Vekili
Zabtiyye Vekili
Az
Azâ

Ayân Ömer A~azâde Hüseyin Bey
Numan Efendi
Süleyman A~a
Hac~~ Süleyman A~a
Rüstem A~a

Rahova Meclisi
Muhass~l Vekili
Nâib
Sand~k Emini
Zabtiyye
Bulgar Çorbac~~

: Dergah Kapucuba~~lanndan Genç Osman A~a,
~ .000 kuru~~
~brailli Elhac Osman Efendi, 500 kuru~~
Molla Mustafa, 400 kuru~~
Yüzba~~~Osman A~a, 242,5 kuru~~
Tana, 120 kuru~~

' 43 CD, nr. 6975.
H's Rumeli Tefti~~Deftert, vr. 32/a.
'45 Rumeli Tefti~~Defteri, vr. 5/a.
I46 Rumeli Tefti~~Defiert, vr. 37/a.
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37) Ruscuk Meclisi "7
Silistre Eyâlet Mü~iri : Vâs~ f Mehmed Pa~a (Ruscuk'da mulcim)
Muhass~ l
Ferik Haf~ z Pa~a
Müfti
Hâf~ z Osman Nuri Efendi, 5oo kuru~~
Zabtiyye
Topçu Livas~~ Birgivili Mehmed Pa~a
Sand~ k Emini
~ mamzâde ~bi~~A~a
Nüfus Nâz~ r~~
Hüseyin Efendi, 500 kuru~~
Azâ
Uzunâbâcli Mühürdâr Ahmed Efendi, 400 kuru~~
Az
Portakalc~ zâde Hac~~ Mehmed A~a, 400 kuru~~
Kocaba~~~
Delçev, 250 kuru~~
38) Serez Meclisi'«
Abdi Mecid Bey, 750 kuru ~~
Mehmed Sami Bey, 650 kuru~~
Gümrükcü Hac~~ Mehmed A~a, 5oo kuru~~
Hac~~ Ahmed A~a, 500 kuru~~
Kocaba~~~
: Istambal, 250 kuru~~
Kocaba~~~
: Kostantin, 250 kuru~~
39) Servi Meclisil"
Muhass~ l Vekili
Nâib
Müfti
Sand~ k Emini
Çorbac~~

: Mehmed A~a
: Lomlu ~eyh Ali Efendi
: Mehmed Sad~ k Efendi
: Ali
: Hac~~ Stoyan

40) Silivri Meclisi 150
Kapucuba~~~Atâ Bey, 500 kuru~~
Abdullah A~a, 5oo kuru~~
Müfti
Osman Efendi, 400 kuru~~
Sâlih Bey, 500 kuru ~~
~ lyas A~a, 300 kuru~~
Kocaba~!
Zotri
Kocaba~~~
Anta~~
14' Rumeh Tefh~~Defteri, vr. 22/a, CD, nr. 6975.

"8 CD, nr. 6975.
49 Rumeli Tefh; Defter~, vr. 30/a.
CD, nr. 4290.
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4 I) Sofya Meclisi Is1
Hasan A~a, 500 kuru~~
Mehmed Bey, 500 kuru~~
Müfti
: Mustafa Efendi, 250 kuru~~
Hasan Hamdi Efendi, 500 kuru~~
Halil Hulüsi Efendi, 400 kuru ~~
Kocaba~~~
: Koço, 200 kuru~~
Kocaba~~~
: Nikolcev, 200 kuru~~
Sultanyeri Meclisi 152
Muhass~ l Vekili
: ~ brahim Efendi, 800 kuru~~
Haf~z Mehmed Efendi, 300 kuru~~
Kocaba~~~
: Yayçev, 150 kuru~~
~urnnu Meclisi 153
Muhass~ l
Ferik Mehmed Arif Pa~a
Müfti
Süleyman Efendi, 500 kuru~~
Sand~ k Emini
Hac~~ Mustafa A~a, 500 kuru~~
Defter Naz~ r'
: ~brahim Efendi, 500 kuru~~
Elhac Hüseyin Hamdi Efendi, 400 kuru~~
Esseyyid Hasan Efendi, 400 kuru~~
Kocaba~~~
: Stoyan, 350 kuru~~
Kocaba~~~
: Saçador, 350 kuru~~
~ehirköyü Meclisi 154
Muhass~ l Vekili
: Mehmed A~azâde Mustafa Efendi, ~ .000 kuru~~
Müfti
: ~eyh Abdürrahim Efendi, 250 kuru~~
Kocaba~~~
: 200 kuru~~
Tekfurda~~~Meclisi 155
Muhass~ l
: ~ brahim Efendi, 500 kuru~~
Müfti
: Hasan Efendi, 650 kuru~~
Zabtiyye
: Ali S~dd~ k Efendi, 500 kuru~~
Emval Katibi
: Ahmed Bey, 5oo kuru~~
Emlak Katibi
: Ahmed Bey, 400 kuru~~
CD, nr. 4893.
CD, nr. 6975.
153 ID, nr. 1059, lef 5; CD, nr. 6975.
'" CD, nr. 4893.
155 CD, nr. 12226.
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: Limraki, 250 kuru~~
Rum Kocaba~~~
Ermeni Kocaba~~~: Anatin, 250 kuru~~
Temürhisar~~ Meclisi 156
: Mehmed Garib Bey, 750 kuru~~
Muhass~l Vekili
Ali Bey, 450 kuru~~
Stoyan, 250 kuru~~
Kocaba~~~
Tulca Meclisi
Muhass~ l Vekili
Müfti
Aza
Rum Çorbac~~

: Kilili Hüseyin Efendi, 800 kuru~~
Tatarköylü Mahmud Efendi
Kilili Camii imam~~ Haf~z Halil Efendi,
: Yasef

200

kuru~~

Varna Meclisi ~ "
Muhaf~z, Zabtiyye ve Meclis Reisi: Ziya Mehmed Ali Pa~a, 25.000 kuru~~
Dergâh Kapucuba~~lar~ndan Abdülahad A~a,
Muhass~ l
~~ o.000 kuru~~
Kad~~ Mehmed Emin Efendi, 2.500 kuru~~
Seri Hâkim
Halil Efendi, 550 kuru~~
Müfti
Mehmed Arif Efendi, 2.500 kuru~~
Emlak Katibi
Hüseyin Hüsnü Efendi, 1.500 kuru~~
Emval Katibi
Hasan A~a, Boo kuru~~
Sand~ k Emini
Hac~~ Hasanzade Mustafa Arif A~a, 500 kuru~~
Aza
Tüccardan Abdülaziz A~a, 450 kuru~~
Aza
Sipahi Mütekaidi Halil A~a, 450 kuru~~
Aza
Çorbac~o~lu Dimitri, 250 kuru~~
Rum Çorbac~~
Nerkis,
250 kuru~~
Ermeni Çorbac~~
Yenice-i karasu Meclisi 159
: Hüseyin Bey, I.250 kuru~~
Muhass~l Vekili
Yüncüzâde Ahmed A~a, 400 kuru~~
: Dimitri, 200 kuru~~
Kocaba~~~
Yenipazar Meclisi 16°
: Mustafa A~a, 750 kuru~~
Muhass~l Vekili
06 CD, nr. 6975.
157 Rumeli Teft~~~Defteri, vr. 16/a; CD, nr. 6975.
~ " Rumeli Tefti~~Defteri, vr. 6/6; CD, nr. 6975.
1 " CD, nr. 6975.
16° CD, nr. 6975.
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Sand~ k Emini
Çorbac~~

: Selim A~a, 350, kuru~~
: Yani, 200 kuru~~

Yeni~ehr-i fener Meclisi 161
Arif A~a, 400 kuru~~
Dâni~~Bey, 400 kuru~~
Halil Bey, 400 kuru~~
Hac~~ Mehmed Bey, 700 kuru~~
Zagra-i atik Meclisi 162
Muhass~l
: Elhac Mesud A~a
Hâkim
: Ali Reyhan Efendi
Zabtiyye
: Binba~~~Musa Bey
Müfti
: Ali Efendi
Defter Naz~n
: Mehmed Kamil Bey
Sand~ k Emini
: Mehmed Tahir Bey
Aza
: Kad~zade Ahmed A~a
*Aza
: Memi~~A~a
Kocaba~~~
: Naçov
Kocaba~~~
: Dimitri
Zagra-i cedid Meclisi 163
Muhass~l Vekili
: Mehmed Emin A~a
Nâib Vekili
: Elhac Mehmed Efendi
Zabtiyye Vekili
: Seyyid ~bi~~A~a
Aza
: Haf~z Musa A~a
Kocaba~~~
: Islof
Zihne Meclisi 164
Muhass~l Vekili
Sand~k Emini
Kocaba~~~

: Ali Rasim Efendi, 750 kuru~~
: Hüseyin A~a, 500 kuru~~
: Stonkov, 250 kuru~~

Zi~tovi Meclisi 163
Muhass~l Vekili
Hakim

: Vücüh-~~ beldeden Salim A~a, 1.250 kuru~~
: Vidinli ~brahim Efendizâde Mehmed Said

' CD, nr. 4.290.
CD, nr. 174.12.
163 CD, nr. 17412.
164 CD, nr. 6975.
~ " Rumeli Tefu~~Defteri, vr. 26/a.
16
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Müfti
Sand~ k Emini
Nüfus Naz~ r'
Nüfus Mukayyidi
Bulgar Çorbac~~
Jumal Katibi
Zabtiyye
:

Elhac ~ brahim Efendi
Elhac Hasan A~a, 500 kuru~~
~smail Arif Efendi, 200 kuru~~
E~ref Efendi, 200 kuru~~
Renkolcov, 200 kuru~~
200 kuru~~

—

VII) Ziraat ve Ticarete Dair Baz~~ Mal~-1111k
Arif Hikmet Beyefendi, dola~t~~~~mahallerin ziraat ve ticareti hakk~ nda
da mak~ mat toplamaya çal~~t~~~ ndan, bu hususta tefti~~defterinde yer alan
ve özellikle meyve, sebze ve hubilbata dâir olan tespitlerini, faydal~~ olaca~~~
kanaatiyle belirtmek istiyoruz.

Vidin" :
H~ nta
Yulaf
Nohud
Çavdar
D~ rak~~eftali
Badem
Armut
Vi~ne
K~z~ lc~ k
Kay~s~~
Dut
Kestane
H~yar
Balkaba~~~
Patl~can
Frenkpatl~can~~
~algam
Komyer
P~ rasa
Semizot
Marul
Pumei? Plt~~~Dejten, vr. 4:;

~air
Dar~~
Bö~rülce
Akbu~day
F~ nd~ k
~amdutu
Ayva
Kiraz
~eftali
Mu~mula
incir
Kavun
Asmakaba~~~
Delikabak
Karabamya
Karaturp
Pancar
Çilek
Ebegümeci
Alaba~~
Salata

Kokoroz
Burçak
Bakla
Karadut
Ceviz
Elma
Erik
Üzüm
Zerdali
Üvez
Nar
Karpuz
Kestanekaba~~~
Sak~zkaba~~~
Bamya-i sultanii
Beyazturp
Yerelmas~~
Bö~ürtlen
Ispanak
Havuç
Paz~~
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Vodine
Moskovkavunu

Kantartopu
Selimdevle~i

Dölekkavunu
~eftalikavunu

Elma
~eftali
Kiraz
incir
Sak~zkaba~~~
Patl~can
P~rasa
Bakla
Arpa
Kabl~ca
Bö~rülce
Bal
So~an

Armut
Zerdali
K~z~lc~k
Kavun
Dolmakaba~~~
Lahana
Duhan
Fasulye
Dar~~
Yulaf
Nohud
Tuz

Ayva
Vi~ne
F~nd~k
Karpuz
Bamya
Kestanekaba~~~
Ispanak
Bu~day
Kokoroz
Çavdar
Arnavudbu~day~~
Sürekçilik

H~nta
Dar~~
Yulaf
Fasulye
Vi~nab
Ayva
Zerdali
Ceviz
Üvez
Mu~mula
Karadut
Kabak
Meyankökü

~air
Kabl~ca
Nohud
Kiraz
Elma
~eftali
Erik
Unnab
K~z~lc~ k
I~de
Kavun
Patl~can
Bal

Kokoroz
Çavdar
Mercimek
Vi~ne
Armud
Kay~s~~
Badem
Kestane
F~ nd~ k
Dut
Karpuz
Bamya
Ipek

K~z~lca
~air
Burçak
Kavun
Fülüs

Dar~~
Yulaf
Bö~rülce
Karpuz

M~s~ r
Kabl~ ca
Erik
Bal

Lom

Ni~bolu 168

Hac~o~lupazara~~ l"

Rumeli Tefti~~Defteri, vr. 4.0/a.
Rumeli Tefli~~Defteri, vr. 33.
1" Rumeli Teft4 Defter: vr. 7/a,
68
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~stavirta' 7° :
Bu~day
Dar~~

Arpa
Karpuz

M~s~ r
Bal

Maline
Pancar

Govline
Çilek

Pidekaba~~~
Suntra

Üzüm

Erik

Dokuma

Sürekçilik

Tuz

Dokuma

Sürekçilik

Tuz

Dokuma

Üzüm
Sürekçilik

Kiraz
Tuz

Vi~ne
Yapa~~~

H~ nta

Üzüm

Sofya' 71

~ehirkOy ii' 72 :
Zz~
. touim :
Berkofçal" :
Ni~bolum :

Si1~stre' 7 :
Ruscukt" :
Üzüm
Pravadi ' 78 :
Bal
Balç~ k 179 :
Bal
Tulca's° :
Karpuz
Lofca' 81 :
" Rumeli Tefti~~Defteri,
Rumeli Tefti~~Defteri,
172 Rumeli Tefti~~Defteri,
'3 Rumeli Tefti~~Defteri,
'74 Rumeli Tefti~~Defteri,
'75 Rumeli Tefti~~Defteri,
176 Rumeli Telli; Defteri,
'-' Rumeli Telli; Defteri,
1 " Rumeli Tefti~~Defteri,
79 Rumeli Telli, Defteri,
'8° Rumeli Tefti~~Defteri,
'1 Rumeli Tefti~~Defter:,
I

vr. 36/a.
vr. 53/a.
vr. 48/a.
vr. 26/a.
vr. 47/a.
vr. 33/a.
vr. 21/b.
vr. 4o/a.
vr. 5/a.
vr. 8/a.
vr. 16/a.
vr. 31/a.
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~ og

Dokuma
Rahova' 82
Pfrvne 183 :

:

Yapa~~~

Bal

Üzüm

VIII) Tefti~~Tâlimatnâmesi
Tanzimat'~ n tefti~ine dair kaleme al~ nan ve memuriyetleri esnas~nda
düstür ittihaz etmeleri için, birer süreti hem Arif Hikmet Beyefendi'ye
hem de Çerke~i Mehmed Efendi'ye verilen tâlimatnâme, aynen ~u ~ekildedir:
Evvelki madde: Efendi-i mü~ârünileyhümâ bi-minnet-i tel Der-sacâdet'den hareket ve muktezâ-y~~ me'mûriyyetleri üzre mevzuc-~~ meclis olan
kazâlara vuslatlar~nda, yedlerine verilen fermân-~~ âllyi k~râat, akibinde hitâbiyye-i lisâniyye ve hükümet-i ~erciyye ve akliyye ve icâbât-~~ nizâmiyye
ile tanzimât-~~ mülkiyyeden murâd-~~ hazret-i pâdi~âlû olan macmûriyyet-i
mülkiyye ve menfaat-i umümiyye niyyet-i nâfias~n~~ her bir mahallin icâb-~~
hâl ve makam~na göre tefhim ve telkin ve kulüb-~~ ahâli ve tebeay~~ ez-hercihet tanzimât-~~ müesseseden dolay~~ te~vik ve te'min eyleye.
~kinci madde: O makule meclis olan mahallerin, ber-vech-i muharrer
umür-~~ mütenevvias~na me'mûr zâtlar ile görü~üp ve tertib olunan meclislere gidüp ve aczâlar~ n~~ görüp tanzimât-~~ hayriyyeye dâir usül-i mütenevvia
ve mevâdd-~~ icrâiyyelerini, yacni murâd-~~ devlet-i aliyye ne vechile iclân
olunmu~dur ve ahâli ve tebea ne sürede anlam~~d~r ve intihâb-~~
ahâli hâs~l olmu~~mudur ve mevâdd-~~ vakca hakk ü adi üzre söyle~ilmekde
midir, yo~ise bacz~lann~ n re'y-i hodu ve teferrüdü ile meclislerde adem-i
emniyyet ve ~âibe-i arz ve noksâniyyet muâmelât-~~ reddiyyesi var m~d~ r,
yok mudur, elhas~l bu vâdilere dair re~ h-1 nizam mesâbesinde mevâdd-~~
esâsiyyeyi dikkat-i nazariyye ve hakikat-i yak~niyye ile anlayup ve icâb~na
göre bu maddeleri hafi ve cebi tecessüs ve taharri edüp ber-vech-i âti âna
göre iktizâs~na mübâderet ede ve o makule meclis aczâlan intihâb ile tertib olunmam~~~oldu~u halde, i~~bu meclis tertibi hakk~ nda müesses olan
taclimât usülünce yeniden intihâb-~~ ahâli ile tertib ve tanzimine dikkat eyleye.
182 Rumeli Teflt~~Deftert, vr. 37/a.
"3 Rumeli Tefti~~Defteri, vr. 32/a.
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Üçüncü madde: Çünki efendi-i mü~arünileyhümân~n s~fat-~~ me'müriyyeti hakk ü adalet ve muvazene-i hakkaniyyet ile olmak icâb-~~ maslahatdan
olma~la, tahkikat vakcas~ nda emare-i kizb ü mübâla~a ve ictiraz-~~ mahsüsaya dair zanniyyât~~ oldu~u halde tefrik ü tedkik ve dâimâ me'müriyyetce
harekat ve i~carat ve icraat~~ kemal-i usül-i macdelet ve hakkaniyyete tevfik
ve tatbik olunmak, zaten indlerinde dahi mültezim göründü~ünden, vard~~~~mahallerde edece~i tahkikat mevkic-i sahihaya göre o makule me'milriyyetin bir güna hilaf-~~ nizam ve maksad-~~ li harekat-1 na-makbülesi
vaki` olmu~~ise, garazs~zca keyfiyyeti derhal Bab~ali'ye inhâ ve i~aret ve
tanzimat-~~ hayriyye usûlüne tatbika riayet eyleye.
Dördüncü madde: Beyana hacet de~ildir ki, cemic zamanda bu makule
nizamat-~~ mevzucan~ n devam ü icras~ , me'rnür olanlann ikdâm ü ihtimâmlanna mevfük oldu~undan ve bu dahi ittirak-~~ me'mürine menüt ve
merbüt olaca~~~mevadd-~~ müsellemden ve bunun hilafinda bulunanlar,
mazarrat-~~ umümiyye-i mülkiyye ve belki madde-i tefrika-i ümmet-faziha-i
reddiyyesinde bulunmu~~demek olaca~~ndan, ~ercan ve kanünen o makule
bed-hahan~n def`ii refcleri te'kid ü te~yid bünyan-~~ nizâmiyyeden bulundu~undan, o misillü ~erc iyye ve zabtiyye ve mâliyye me'mürlanndan beynlerinde nifak u ~ekak vukuc uyla madde-i matlübe-i nizâmiyyenin adem-i icras~ na sebeb olanlar ve husüsiyle ceza kanün-nâmesinin men` eyledi~i mevadd-~~ adideye mütecâsir bulunanlar ve la-siyemma madde-i tahribiyye-i
mülk ü milletin en alt kaviyyesi olan ve 5er-can ve aklen tecviz olunmayan
madde-i reddiyye-i zulm ü taaddi ve rü~vet misillü harekat-1 memnuc iyyeye cesâret edenler oldu~u halde, her kim ise sahiha-i sarihas~yla bilâ-ketm
kemal-i safvet ve hakkaniyyet üzre derhal bu tarafa i~car eyleye ve bu makulelerden farazâ evlad~~ dahi bulunsa katcan sahâbet etmeyüp ve hukuk-~~
nân ü nicmet-i saltanat-~~ seniyye madde-i mefrüzas~n~~ gözedüp, hakikat
üzre beyân ve ihtar eyleye.
Be~inci madde: Efendi-i mü~arünileyhümâ te'sis-i nizâmât ve tahkik-i
ahval ü keyfiyyât z~mn~ nda, o maküle meclis bulunan kazalarda, iktizas~~
vechile bir kaç gün ikamet ile tesviyye-i maslahata himmet eyleyece~i misillü, böyle me'mürlarda kemâl-i nezaket ve adem-i kibr ü gaflet elzem ve
kendülerince dahi mültezim olaca~~ndan ve devletlere göre hukük-~~ tebaiyyetde her kavm ve ~ahsi siyyân tutulmas~~ ve ana göre ihkak-~~ hakk olunmas~~ kavâid-i esasiyye-i düveliyyeden bulundu~undan, bu cihetle ifade-i
hal z~mn~ nda bay ü gedâ ve müslim ve reâyâ yanlar~na gelme~e ve ifade-i
hal eyleme~e me'zün olduklar~n~, icâb~ na göre ne~r ü i~aca eyleye ve esnây~~ râhda mürür edece~i kur'-'1 ve kasabâtda tahkikat-~~ ahval lazimeden olma~la, katcan gaflet olunmaya.
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Alt~ nc~~ madde: Bi-minnet-i teala i~~bu tanzimat-1 hayriyyenin gayet-i
rr~atlûbesi, macmüriyyet-i mülk ü millet kaziyye-i nafias~~ demek olaca~~ndan, yaver-i tevfikat-~~ samedâniyye ile,bundan böyle ez-her-cihet istirâhat-i
tebea ve memleket ve refâh ü emniyyet ile istihsal-i esbab-~~ macmüriyyetteri ne maküle ~eylere, yacni her mahall ü mevakicin mahsfflat-~~ arâziyye
ve ticâret-i mahsüsa ve s~ naat-~~ muctâdesine göre bu makule esbab-~~ macmüriyyetin tevfir ü teksiri nas~ l ikdâm ve ne vechile ikdâr ü sermayeye
mevküf görünür ise, bu misillü mevadd-~~ nafiaya dahi tahkik ve mazbatay~~ mahsüsaya kayd ü tahrir ile, bi-minnet-i tel avdetlerinde takdim ü
ifacleye bezl-i rilyet
Yedinci madde: Tasmimat-~~ seniyyeye göre, ilerüde memâlik-i mahrüsa-i ~ahaneden müretteb olan emval-i vergünün her bir mahallin macrnâriyyet-i hakikiyye ve tahammülât-1 sahihas~na göre, tevzic-i umûrni süretiyle tahsisi enseb ve ehven göründü~ünden, ~imdiden, dola~acaklar~~ mahalle~rin ziraat ve ticaret ve s~ naat ve sair cihetlerle tahammüllerine göre
vergülerinin zamm~~ ve bacz~~ tahammüllerinden ziyade bulunan mahallerin
tenzili laz~ m gelece~ine nazaran, bu maddeleri dahi kendüsü mukteza-y~~
dirayeti ve me~hüd-~~ tahkiki üzre lede'l-hace ana göre tanzim olunrnak
üzre maclürnat-~~ valuas~n~~ zabt ve h~fz eyleyüp her bir kazan~n sene-i sab~ka vergüleri dahi ne mikdâra bali~~olmu~~ise, mahallerinde ba~ka ba~ka
tahkik ve istiknâh ederek keyfiyyetini mikdar-~~ sahibiyle mahallerinden
pey-der-pey sürcat üzre bu tarafa i~car eyleye.
Sekizinci madde: Husûsat-~~ vakcan~ n birinden ~ayet i~tibâh vukucuyla
taclimat-~~ seniyyeye tatbikinde dahi mugayeret-i ezhan cihetiyle ihtilaf bulunarak faysal verilmedi~i takdirde, ol madde me~ihata etraf~yla izah ve
tasrih olunarak, meclisce bi'l-müzakere Dersaac det'e mahtümen arz ve istizar~~k~l~ na.
Dokuzuncu madde: Efendi-i mü~arünileyhümân~ n masar~ f-~~ seferiyyelerine vâfi harc-~~ râh ve maa~~icta ve tahsis buyrulmu~~oldu~u eclden, varaca~~~mahallerden gerek beytütet edecekleri hâne kiras~~ ve gerek hayvanat
ücreti ve me'külat masar~ f~~ ve'l-has~ l bir sudan macada cüzei ve külti her
ne olur ise olsun kendü yedlerinden idâre ve tanzim eylemesi laz~ m gelece~inden, bu dakikalara kemâliyle dikkat ve bu vechile dahi tanzimat-1
hayriyyenin asar-~~ hasenesini ficlen irâe ve ibrâza himmet eyleye.
Hilt~ me: Bu makule me'müriyyet-i cesimeye me'mür olan zâtlara verilen taclimat mahdüdü'l-müfad olmayarak, bir az~~ dirâyet-i zâtiyye ve maclûrnat-~~ mevkicie ve bir az~~ dahi vukucat-~~ hâliye ve âtiye göre gönderile-
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cek vesaya-y~~ icabiyyeye havale olunageldi~inden, bundan böyle mevadd-~~
icâbiyye lüzümuna göre i~câr olunaca~~ndan, öylece hareket olunmas~~
laz~m gelece~i ve efendi-i mü~arünileyhümâ haysiyyat-~~ zâtiyye ve kisbiyye
ve ahlak-~~ marziyye ve maclürnat-~~ usül-i sehiyye ile mevsuf olarak
mevadd-~~ nizâmiyye ve taclimat-~~ aliyyenin hilf~~ hareketde bulunmayaçtaklan mecz~lmat-~~ yak~ niyyeden olup, bir güna te'kidata hacet yo~ise de
h~fz-~~li'l-nizam bacz~~ mertebe ihtarat~ n derci dahi tabicat-~~ maslahatdan olma~la, hudâ-negerde hilaf-~~ nizam hareket-i nâ-marziyye tahakkuk eder
ise, kendü aczalar~~ kavi dacvac~~ yacni Meclis-i ahkam-~~ adliyye, aleyhinde
olacaklar~~ bedihi oldu~u misillü, bi-tevfikihi tel me'mül-ili vechile hidemat-~~ makbüleye muvaffak olarak, avdetlerinde hüsn-i mükafat-~~ seniyyeye mazhar olacaklar~~ dahi, kayd-~~ taahhüd ve ifadeden azadedir.
B) RUMELI TEFT~~~DEFTERI
Osmanpazar~, ~umnu, Pravadi, Vama, Hac~o~lupazarc~~~, Balç~k, Kovama, Minkalye, Köstence, Burlak, Karamurad, ~nhan, Babada~', Tulca,
~skaç~, Maçin, Dayekaryesi, H~ rsova, Silistre, Ruscuk (~~ /b)'".
OSMANPAZARI, mülhak ~umnu.
Cürnadelahir sene 56. Vusül leyletü'l-selase, saat 4. Sal~~ gecesi saat dörtde, Cürnadelahir'in on
üçünde Osmanpazar~~ kasabas~~ vusül müyesser oldu. Tatar Hüseyin'in haz~ rlad~~~~hana nüzül olundu. Kamil Pa~a bizden evvel gelmi~, sabah, Sal~~
günü geldi. Bir mikdâr ülfet etdik, saat dörtde binüp Ruscuk taraf~ na gitti. Sonra vücüh geldi, hayli mahabbet olundu. Derbendin mâhiyye husüsu ve derbendden bah~i~~ald~klar~~ taclim ta~~ na gelmezden evvel, yolda bozulmu~~mahallin tesviyyesi ve Fargan reayas~n~n cizye husüslar~~ ifade
olundu. Osmanpazar~'n~ n tahminen senevi ihtisab~~ 15.000 guru~.
Zi~tovi kar~usunda sayd-~~ mahi edenlere Ulak cânibinden "Tuna 'n~ n
mit bizimdir" deyü, n~sf~~ tecavüz, mani` olup, sayd etdirmezler imi~. Machezâ kendüleri n~sf~~ tecavüz edüp, sayd ederler imi~. Zi~tovi kar~usunda ve
bir mikdar balas~nda Mahzar Adas~~ bir mikdâr bala ve di~er Büyük Ada.
Zi~tovi kar~usunda ve biri Dimitraki Adas~ , bu üç adan~ n beyninde sayd-~~
mah~ye mani` olurlar.
Yirmi be~~senesi ~a`ban-~~ ~erifinin galiba dokuzunda, vire ile ç~km~~lar. Sonra bir mikdâr mürörunda, yirmi gün mikdar~~ sonra reâyây~~
Ahmed Arif Hikmet Beyefendi, tefti~~etti~i mahaller hakk~nda, mufassal mâlümât
vermesinin yan~~ s~ra, bu güzergâha clâtül olan mahallerin isimlerini, toplu olarak da verebilmektedir.
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sürmü~, beldeyi ihrâk etmi~ler. Sonra yine, iki sene sonra bir mikdâr ~slam cern' edüp, sonra gelüp, bir gece sabaha karib, Tuna incimad~nda
cümlesini esir edüp, sonra kar~ udan bir kaç k~z alup, macadas~n~~ terk etmi~.
Hakim, Mehmed Said Efendi, 800 gru~. Muhass~l vekili, Mehmed ~ahin A~a, 1.250 gru~. Müfti, Elhâc ~ brahim Efendi, aczadan. Sand~k emini,
Elhâc Hasan A~a, 5oo guru~. Bulgar çorbac~s~, Rankolçov, 200 guru~.
Nüfus naz~n, ~smail Arif Efendi, 200 gru~, Nüfus mukayyidi, E~ref Efendi,
200 guru~. Curnal mukayyidi, 200 guru~. Zabtiyye.
Cevamic-i Zi~tovi: 185 Hac~~ Veli. At Pazar~. Hac~~ Ramazan, bila-minare, bu dahi kadimdir. Saat Camici, camic-i atikdir. ~hsâniyye, bu dahi kadImdir, yüz senelik kadar. Câmic-i cedid. Hac~~ Mahmud. Feyzi A~a. ~skele. Kad~ , arsa-i hâliyedir. Salim A~a, bila-minare. Evliya Hoca. Çar~u Camici, Seyl deresi arsas~n~~ mahv etmi~. Mesâcid: Hac~~ Abdullah. Yeni Mescid. K~btiyan Mescidi (2/a).
Ruscuk'dan. Dolab karyesi. Ruscuk'dan ç~kup k~ bel-i magribde bir
saat sonra, solda Dolab karyesi mürür olundu. Tarikden bir çar-yek bacid
reya karyesidir. Ruscuk'a bundan akreb Ortaçiftlik karyesinden mürür
olundu. Yine solda, reayad~r, Ruscuk'a n~ sf saat. Bundan evvel, Ruscuk'a
n~ fs saatden akalce Kule karyesi mürür olundu. Rey, yine solda. Hâric-i
Ruscuk'da ta~dan Lom köprüsü mürür olundu. Yine bir saat mürürunda,
sa~da tabya münir olundu. Tabya toprakdan, Moskov amelidir. On be~~
yirmi ad~ m sonra bir tahta köprü mürür olundu. Dört saat sonra Pergos'a
geldik. ~iddet-i ~ itâ zulmet-i leyl münasebetiyle, lula~ozlar yolu ~a~urup,
bir saat teehhür etdik, dört saatde geldik. Pergos ise Ruscuk'a üç saatdir.
Bir gece Hac~-o~lu Muhtar Ömer A~a'n~ n evinde yatup, Sal~~ gecesi, Sal~~
günü saat yedide bindik. Kar ya~mak üzere. Bu karye[ye] dört [saat] mesâfede vaki` yine Ruscuk kuras~ ndan Basin karyesine teveccüh olundu. Bir
saat mürürunda, Tuna kenar~ nda Sivri-kaya nâm, be~~adem kaddince bir
ta~~kaya harâbesinden münir olundu ve Sivri-kaya etraf~ nda Ceneviz'den
kalma, suyun kenar~ nda bir kalca asan ve kara taraf~ ndan yine bir kara
asan var idi. Bu ikisinin aras~ ndan geçdik. Bu mahalde Derbend nam
defterinde yer alan mimâri eserler ve özellikle de câmiler, Ekrem Hakk~~
185 Bu tefti~~
Ayverdi taraf~ ndan tespite çal~~~lm ~~sa da, tamam~ ndan istifâde edilmemi~tir. Bu konuda,
Mimâr
yaln~z Zi~tovi'ye'ait bir mukayese için bk. Ekrem Hakk~~ Ayverdi, Avrupa'da Osmanl~~
Eserleri, ~stanbul 1982, s. 139.
Belleien C. LVI, 8
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mahallin içinden geçüp, saat dokuz buçukda Basin'e geldik. Anda Hac~o~lu Ismail'in odas~
na indik. Anda zuhru ve asn edâ edüp, bah~i~~veriip,
saat on buçukda bindik. Nevgrad'a n~ sf saat kala, Zi~
tovi kurâs~ ndan sa~da Grosna haras~ ndan münir olundu. Bacclehu Yant
~ ra nehri kenar~ na gelindi. Donmu~~ve lakin hafif maht~
f mahalli var. Köyden bir kaç kimesne
gelmi~, anlar~ n delâletiyle,birer birer, âheste, selâmetle geçdik. Sonra bir
mikdâr gidüp, gece saat birde Nevgrad'a geldik. Hayli da~~n~
k karyedir,
akarsuyu yokdur, Yat~ ra nehr[inden] içerler. Minâreli câmi
c i var. Basin
sahrâs~ nda büyük orduyu Rusyalu basup, külli cenk olup, nihâyetsiz e
~has âhirü'l-emr, Ko~anal~~ Halil Pa~a ah~am üstü ~
ehid, ordu bozulmu~~ve
Ko~anal~y~~ buraya defn etmi~ ler, sonra üzerine ta
~~dikmi~. Mezar köyün
üstünde, Ruscuk taraf~ ndan mevcüddur (2/6).
~UMNU. ~erif Pa~a Câmic i, kubbeli ve kur
~ unlu, medresesi ve
kütüb-hânesi vard~ r. Eski Câm'i, Nasuh Pa~acn~ nd~
r ve medresesi vard~ r.
Saat Câmici. Debba~-hâne, Hac~~ Receb bini etmi~dir.
Çar~ u Câmici. Karaman-zâde Câm c i. Dümdâr Câmi ci. Me~ikli Câmic
i, medresesi vard~r.
Murâdiye Câmic i, sebeb-i tesmiyyesi, herkes murâd ~
yla bir mikdâr nesne
verüp bu câmici bina etmi~ ler, binâenaleyh böyle tesmiye olunmu
~, sonra
muhterik olup, cami` ve medresesini, Ruscuk'da divân katibi Halim Efendi bina eylemi~ , tahminen sene 1240. ~erif A~a Câmic
i, kurbiyyetiyle olunup, bânisi de~ildir. S~ çanc~ k Câmici. Yan~ k Câmic i. Çal~
k-o~lu Câmic i.
Veli Efendi (3/a).
Solak Sinan Mahallesi, der-~ umnu. Sükkân~ ndan Ali Çelebi ibn Yahya câmic bina eylemi~ , der-~
umnu. Tarihül-vakfiyye fi evâhir-i Zilkaccle
sene 1026.
Mehmed Emin Arif Efendi Selânikli, ~umnu mülhâk~~ Hersekli Cum
nâib vekili idi. Ahâli kabâyih isnâd~ yla azlini taleb edüp, bu husüs-da ~umnu meclisi dahi ~ahâdet edüp, Osman-pazar~~
ile becâyi~~olunacak
idi. Anlar da mukaddem hakim olup, anlar dahi ahvâlini bildiklerinden,
kabül etmeyüp, azli taraf~ m~ zdan sipari~~olundu. Fi 24 Cümâdelâhir sene
56.
ca'da

Evkaf husüsunda bir zamm-~~ icâret ve bu zamime olmak üzere üç
yüz guru~~mâhiyye ile bir müdir Ali bin Mehmed ve yüz elli guru
~~
mâhiyye maa~~ile Ali bin Hüseyin kâtib olunmak istid câs~
nda bir mazbata
tahrir olundu. Taraf~ m~ zdan bilâ-temhir, fi 23 Cümâdelâhir sene 56.
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~erif Halil Pa~a Camic i vezâif ve masanfi içün mazbata taraf~m~zdan
temhir olundu. Fi 23 Cümadelahir sene 56. Mukaddem dahi mazbata
takdim olunmu~, fi 28 Rebiülâhir sene 56.
Hac~~ Ali A~a-zâde ser-bevvabin-i dergah-1 giden Mustafa Bey, Eskicumca acyan~~ olup, bu tarihe kadar bir senelik hesab~ ndan dolay~, hâric
ez-defter musahhah yetmi~~iki bin guru~~istirdad~n~~ahâli ~umnu meclisinde istida ederek, ahirü'l-emr mir-i ~nürnaileyh taraf~ndan ahâli taraf~na on
bin guru~~ictas~yla musâlaha oldular ve taraf~m~zdan mazbatas~~ temhir
olundu, ü23 Cümadelahir sene 56.
Muhass~l ve zabtiyye pa~alar ve me'mürin ve ketebe ve sâirenin bir
ayl~k maa~~ve mâhiyyeleri: 41.225 guru~, zabtiyye kavvaslann~n bir ayl~k
mahiyyeleri: 2.500 guru~, asakir-i mürettebenin bir ayl~k maa~~ve mahiyyeleri ve tacyinat-baha ve masanfat-~~ müteferrika ve yevmiyyeleri: 8.562
guru~, derbendât bekçilerinin bir ayl~k mahiyyeleri: 810 guru~, yerlü topçulann~n bir ayl~k mahiyyeleri: 8.200 guru~, yekün: 61.297 guru~~ X 12
~ehr = 735.564 guru~.
Sene-i sab~kada adi ve gayr-i adi f~kradan ç~km~~~olan emval-i mürettebe ve gayr-i mürettebenin bir senelik icmâli: 593.535 guru~~38 para.
~htisab has~lat~: Gurre-i Muharrem sene 56: 6.000 guru~, Safer:
10.033 guru~~15 para, Rebiülevvel: 11.825 guru~~27 para, Rebiülâhir:
17.894 guru~~23 para Cürnadelülâ: 9.146 gru~~18 para, yekün: 54.900 guru~~3 para + 54.900 guru~~3 para = 109.800 guru~~6 para.
~htisab has~lat~: ~ o9.80o guru~~6 para, ~umnu kazas~n~n ber-vech-i
guru~~14 para, resm-i ispenç:
tahmin bir senede kantar rüs~lmat~: 7.1
1.233 guru~~ ~~o para, reayan~n cizye tahsilât~: 97.821 gru~, k~btiyan~n cizye
tahsilât~: 37.4343 guru~, yekün: 253.058 guru~~30 para (3/b).
Göl. Kara-harman, karye-i Baba-da~~, denize bir saat. De~irmen. Palaz, karye-i Köstence, denize n~sf saat. Göl, göl kendüden kaynar, bu göle
Sud-gölü derler. Sud gölünde çok bal~k var imi~, Kazaklar gelüp sayd
eder imi~. Köstence. Bu göle Köstence'den gider iken, Sud gölüne varmazdan bir küçük göldür. Laz mahallesi, karye-i Köstence, denize n~sf saat. Açice, mukaddem karye imi~, ~imdi bir sapma var, denize bir çar-yek.
Tekfur-gölü, karye-i Köstence, denize bir saat. Tuzla, Minkalye karyesi,
denize n~sf saat. Minkalye, liman~~ var ve divar içinde imi~, ~imdi harb olmu~, sefineler andan havf eder. Y~lanl~, denize bir çar-yek. Sat~lm~~~gölü,
Minkalye'ye üç saat. Sat~lm~~. Kartan'. Kartall~~ gölü. Garice. Fener. ~abla,
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kanare de bir saat, fenere de bir saat. K~ l~ç-bey karyesi, bundan fener üç
çar-yek. Kaya-bey karyesi. Sürtük karyesi, sagir kay~ klara liman~~ var.
Gülfere. Çerakman burnu. Kovama. Balç~ k. E~ime hatab iskelesi karyesi.
Hac~-koy da~~, hatab bundan iner. Vama
PRAVAD~ . Mülhak-~~ Vama. Yeni-pazar'dan Varna'ya azimetde, bir
gece muhass~ l vekili Acyân Ömer A~a-zâde'nin hali kona~~ndan beytütet
olundu ve kirâ bedeli, itbac~ na k~ rk guru~~atiyye verildi. Vusül, gece saat
3, leyletü'l-isneyn. Hürüc, saat-, yevmü'l-isneyn. Fi 26 Cümâdelâhir sene
1256.
Yeni-pazar'dan Pazar günü saat sekizde hurüc ve üç çar-yek saat
mikdân azimetde Yunus karyesi pi~gâh~ na vusülde, bir cedlidce binâ me~hüd ve sual olundukda, cennet-mekan-~~ merhürnun Vama'dan te~rif-i
hümâyünlan esnas~ nda, Necip Pa~a merhürn, zât-~~ hümâyün içün.
Saat on buçuk esnâlar~ nda Kö~e nâm Yeni-pazar karyesine vusül
müyesser olup, yenice minâreli bir câmi c mü~ahede olundukda, hâricine
nüzül ve anda Hac~~ ~ zzet Efendi ile, sünnetleriyle edâ-y~~ asr olundu.
Pazar-ertesi gece saat bir sular~ nda, Veyhit nam, Pravadi karyesine
vusül ve der-akab yats~~ ve icapu pi~gâh~ ndan edâ-y~~ magrib olundu. Bir
depe alt~ nda, bo~az hâricindedir. ~stilada cümlesi da~~lm~~ , sonra Ahmed
A~a nâm ~ahs~ n elinde çiftli~i var, o kimse, dört be~~ehl-i ~slam cern` etmi~. ~imdi anlar sâkindir. Mukaddemâ reyâ imi~.
Cümle balc~ lann züam~~ bal çiçek olarak, asmadan nüzül eder ve an
ancak mumu ezhârdan ahz eder. Hin-i tahrirde zuhür eden kovanlar~:
16.0433 aded.
Pravadi: K~ ble istikametindeki Aydos'a, Çenge üstünden 14 saat mesâfede, Gülefce üstünden ~umnu'ya 8 saat mesafede, Yenipazar'a 5 saat
mesafede, Hac~o~lupazarc~~~'na ~~ o saat mesâfede ve gün-do~rusundaki
Vama'ya da 8 saat mesâfededir 187 .
Memleket derünundan, Yenipazar nehr-i sagiri mürür eder. Sol cânibinde depede, Ceneviz zaman~ nda kalca âsân me~ hüd olur. Çe~meleri
gümrâhd~ r, etrâf~ nda bay~ rlardan ç~ kar. Tek bir hammâm~~ vard~ r. Bir çifte
hammâm dahi var imi~ , harb olmu~.
1 " Bu paragrafm orijinal hâli için bk. ~~ numaral~~ kli~e.

18'

2 numaral~~ kli~e.
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Nâib vekili, Nuc man Efendi. Muhassa~l vekili, Hüseyin Bey, Acyân
Ömer A~azâde. Aczâdan, Hac~~ Süleyman A~a. Süleyman A~a, zabtiyye
vekili. Aczâdan, Rüstem A~a.
Solak Câmici, harb, minaresi mevc~ld. Hammâm Câmici, harb, minâresi bâki. Çoban Câmici, tacmir olunmu~. Çar~u Câmici, tacmir olunmu~. Mahkeme Câmici, tacmir olunmu~. San Hüseyin A~a Câmici, ekber
cevâmic idi, kubbesi kur~ unlu idi, kültar hedm edüp, bir mikdâr divân ve
minaresi bâki (5/a).
VARNA. Te~rifiyye, asl~~ Kurd Ali Efendi Câmic i'dir, istilâda bi'lkülliyye münhedim olup arz-~~ mahzar ile Sultan [Mahmucl] zamân~nda
binâ olunup kendüleri Vama'y~~ te~rifierinde böyle tesmiyye buyurmu~ lar.
Hayriyye, Bedreddin Efendi Câmic i'dir, istilâda külliyyen münhedim olup,
Dilâver Pa~a Vama muhâfiz~~ iken, yeniden binâ etmi~dir. Kara Câmici,
cebehâne pi~gâh~ nda, el-hâl harâb ise de, içinde edâ-y~~ salât olunur. Abdurrahman Efendi, Mirza Sacid Pa~a yeniden gibi tecdid etmi~dir. Câmic-i
atik, kara ile berâber tacmir olunmu~dur. Çavu~-zâde, kara binâmyla berâber harâb olup, müceddeden binâ olunmu~dur. Alâüddin, Mirza Sacid
Pa~a tacmir etmi~dir. Hac~~ Ali Telcye Câmici, Pinti ~brahim A~acn~n vasiyyetiyle sâlis malindan mücedded gibi tac mir olunmu~dur. Kavakl~. ~acban
Efendi. ~ nâdiyye. Subh~ah. Çar~u Câmici. Baba-zâde. Kalender Hoca
Mescidi. Kazanc~lar. Osman Pa~a Mescidi.
Gümrük tabyas~~ görüldü. Evvel Ta~kiri tabyas~~ görüldü. ~ki aded
sürek sâlhânesi vard~r. Birini hâlâ iksitâne'de muhtesip ~ mrahor Mehmed
A~a binâ etmi~~ve di~erini, hâlâ Varna muhâfiz~~ ferik Ziya Pa~a, bir kaç
~erikiyle binâ etmi~dir. Mehmed A~a Vama kalcas~~ binâ-emini iken, binâ
etmi~.
Cumca namâz~n~, Debba~-hâne civânnda Hayriyye Câmici'nde, fi gurre-i Receb sene 56, ikinci, yine cumcay~~ Hayriyye'de edâ etdik. Andan ferik Ziya Pa~a ve muhass~l Abdülahad A~a ile Ta~kiri tabyas~ na vard~k, temâ~â etdik. Maçuna ile topu kald~ nrken halat kopdu ve lâlcin zarar olmayup, mahalline konmad~. Andan Gümrük tabyas~na gidildi. Andan, kar~usunda mühimmât anbanna var~ld~ . Andan cebehâneye var~ld~, bir mikdâr
barut var idi. Andan hânemize avdet olundu.
Üçüncü cumcay~~ Abdurrahman Efendi Câmici'nde edâ etdik. Andan
Nusret palankas~ na gitdik. Etrâfin~~ ve toplar~ m ve handek~~ temâ~a etdik.
Rtiz-~~ H~z~ r ve Kas~m mevsimi iki~er ay müddetden ziyâde, Asitâne'ye
yevmiyye iki~er yüz bin yumurta gider imi~.
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F~ nd~ kl~~ iskelesi, Vama'ya alt~~ saat, Misivri cânibinde. E~ime iskelesi,
Vama'n~ n Balç~ k taraf~ nda, 4 saat. Bu iki iskeleden, yirmi bin çeki hatab
suhületle tahsil olunur. ~ki çekiden noksanca gelen beher arabas~~ üçer guru~~fiyatla.
Mülhâkanyla berâber istihdâm olunan neferât: Süvâri mac-zâbitân: 71
nefer, piyâde mac-zâbitân: 50 nefer, yekün 121 nefer. Topcular~~ dört
bölükdür. Beher bölük: ~~ yüzba~~ , ~~ mülâzim, 8o nefer, yekün: 82. Umümi yekün: 82 x 4 = 328 (6/a).
Muhâfiz-~~ Vama ve zabtiyye me'müru ve re's-i meclis, ferikan-~~ hassadan Ziyade Mehmed Ali Pa~a: 25.000 guru~. Muhass~l, dergâh kapucuba~~lar~ ndan Abdülahad A~a: ~ o.000 guru~: Hâkimü'~-~erc, kuzâtdan
Mehmed Emin Efendi: 2.500 guru~, sonra ~slambol ruusu verildi. Müfti-i
meclis, Halil Efendi: 550 guru~, sonra Edirne ruusu verildi. Kâtib-i emlak
Mehmed Arif Efendi: 2.500 guru~. Kâtib-i emvâl, Hüseyin Hüsnü Efendi:
1.500 guru~. Sand~k emini, Hasan A~a: 800 guru~. Aczâdan, Hac~~ Hasanzâde Mustafa Arif A~a: 500 guru~. Aczâdan, Aziz A~a: 450 guru~, tâcir.
Aczâdan Halil A~a: 450 guru~, sipâhi mütekacidi. Rum çorbac~s~, Çorbac~o~lu Dimitri: 250 guru~. Ermeni çorbac~s~, Âci Nergis: 250 guru~.
Varna'n~n on iki adet tabyas~~ olup, üçüne palanka, dokuzuna mutlak
tabya tesmiyye ederler. Dâiren-mâdâr memleket, bir insan kaddinde divâr
ile süre içine al~ nm~~~ve her yerinde mazgal surahlar~~ var. Bu divânn topa
dayanamayaca~~ndan, ne raidesi sual. Tabyalar~n üzerleri çim yerine, nevresm çubuklar destelenüp, ba~l[an]up, etrâfma konmu~~ve içine toprak
doldurulmu~~ise de,ahd-i karibde destelerin ipleri fenâ-pezir olup, çubuklar da~~lup, içinden toprak dökülmeye ba~lam~~. Anen faanen karib
köylerden çubuklar ve âdemler gelüp tac mir etmekde iken, Tanzimat-~~
hayriyye zuhüruyla angar[yal kalkm~~ , ~imdi o vechile kalm~~. ~çinde tam
otla bir kaç top endaht olunsa der-akab cümle çubuklar da~~ lup, topraklar dökülüp, tabyalar aç~ kda kalacak. Hattâ velâdet-i hümâyünda, bu havfa mebni toplar~~ gerüye çeküp, n~sf od ile endaht etmi~ler ise de, yine bacz~~ mahallâtda halel vukuca gelmi~~ve esas~~ gayet zacf üzere binâ olundu~undan, dâimâ çökmekde ve ta~lar~~ da~~lmakda oldu~u me~hüddur ve
toplar~n güllesi Galata Bumu'na yeti~ miyor. Gümrük Tabyas~'n~ n topu,
kar~usuna yeti~mi~~ise de accla'ya bir zarar veremeyece~i bedihidir ve yine
bu toplar tabyalara nazaran kebirdir. Zacf-~~ binaya mebni tam oduyla
bunlar bir kaç kerre at~lsalar, tabyalar~ n etraf~~ da~~lup, çökmek ihtimali
vard~ r ve bacz~~ mahallâmda dahi bu hâlet vukuca gelmi~.
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Nefis, vâlilere bir cedid kona~~, pi~gâh~nda nev-resm sancak kulesi içine al~nm~~~saati var ve kona~~n kar~usunda, bir hayli kebir, etraf~~ sedd yap~lm~~~mahall var. Cümlesi mezâr-istân imi~. ~stilâda Moskovlu cümlesinin
mermer ta~lar~n~~ gemilere koyup, götürmü~. Sonra bina-y~~ kara vaktinde
etrâfma divâr yap~lup, ba~çe ~ekline konmu~. Bu mahalde, ni~an-ta~~~alt~nda, üç kurnal~~ çe~me olan bu çe~me ve di~er alt~~ çe~meyi, sâhibilcl-hayr
Nuh A~a nâm bina edüp,kendü dahi çe~menin verâs~nda medfün imi~.
Rusyalu cümle ta~lar~~ alup, bu çe~menin bânisi, o mezânn sâhib[i] oldu~u ihbâr olunmu~~olundu~undan, an~~almam~~. Sonra tabyalar binas~nda
bizim zevât an~~da tahrib ve seng-i mezar~n~~ alm~~lar ve lu~lan~n alt~~ ve etrâfi cümle mezâr-istân imi~~ve memleketin vusutunda imi~. Rusyalu çan~n~~ alm~~~sonra bina dilckatinde Kabrova'dan âdem gelmi~, saati yeniden
tacmir ve çan~n~~ yapup, ~imdi oldu~u mahalle yaz' olunmu~.
Dersacadet'de Ekmekçiler Kethüdâs~~ Hac~~ Ahmed A~a'n~n, Kovarna
~skelesi'nde yaz~c~s~~ olan Kovarnal~~ Hac~~ A~a'ya Varna Muhass~l~~ taraf~ndan itâ olunan zehir beyân~d~r: Kovama ~skelesi'nden itâ olunan h~nta,
~slamboll, 5.000 kile, beheri 13,5 guru~, 67.5oo guru~. Minkalye ~skelesi'nden itâ olunan h~nta, Idl-i ~slamboti, ~ o.000 kile, beheri ~~ guru~~30
para, 137.500 guru~. Kezâlik ~acir, 5.000 kile, beheri 6 guru~~to para,
31.250 guru~. Yekün 236.250 guru~~(6/b).
HACIO~LUPAZARCI~I. Mülhak-~~Vama. Pazar gecesi saat sekizde
vâs~l olup, Receb-i ~erif'in on sekizinci Pazar-ertesi günü saat dokuz-buçukda bacde'l-asr, andan luyâm olundu, fi ~ 8 Receb sene 56. Varna'n~n
cânib-i ~imâlinde, Menzil Caddesi'nden, ki Batva'n~n Çak~r-p~nan tarilundan sekiz saat, Araba Caddesi'nde, ki Acemler Tarllu derler,on saat mesâfede vâkic bir bay~r bat~s~nda memleket zemlninin bat~~taraf~~ yüksek ve
gündo~rusu taraf~~alçakd~r. Ali olan tarafa Kemer-s~rt~~derler. Elli iki senesi hudüdunda bir kaç minaresi ve bacz~~ mahallât ve Abdülkadir Efendi'nin kehir hân~n~n sakafi, külliyyen zelzeleden münhedim olmu~, elhâletü-hâzihi o harâbet üzredir. Mukaddemâ bu beldeyi Tirsinikli-o~lu taraf~ndan asker gelüp, ahâli dahi hâricde andan tahafruz içün bir toprak tabya binâ eder iken, galebe edüp, nalus tabyay~~ zabt ve kendüleri itmâm ve
alt~~ mâh muhâsara edüp, âhiren ahâli âciz kalup, vermi~ler. Kapulan açm~~lar ve acyânlan olan Tatar A~a öte tarafdan firar eder iken, Tirsinikli
askeri ân~~urmu~lar. Dü~dükde tutmu~lar. Sonra icdâm olunmu~. Bu belde, yirmi üç ve yirmi dört hudüdunda ve k~rk üç hudüdunda iki dera istilâ görmü~. Etrâfinda gayet çok kadIm mezâr-istân var. ~stilâ sebebiyle
yüz ve küsür hâne kalm~~ken, yine âbâd olmu~. Bu sene yedi yüz elli eh-
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1-i ~slam ve yüz reyâ hânesi mevcC~d idi. Mukaddem Baba Pa~a bundan
esir gitmi~~ve Ali Pa~a ikinci istilâda, bu belde kurbünde güzel muhârebe
etmi~.
Nâibi, ~brahim Efendi en-Ni~i. Müfti, Ahmed Efendi, aczâ yerine,
metin alim imi~. Muhass~l-vekili, Osman A~a, Danigel nâm~yla mü~tehir.
Zabtiyye-vekili, Halil A~a. Ermeni çorbac~s~ , ~stepan.
Aded-i

zükür: Ehl-i ~slâm 4.104, Ermeni 98, Rum-.

Hac~o~lupazarc~~~ ; Vama'ya 8 - 10 saat, Kozluca'ya 6 saat, Prevadi'ye
~ o saat, ~umnu'ya 16 saat, Yenipazar'a 12 saat, Silistre'nin Tuna ~skelesi'ne 26 saat, Maçin'in Tuna ~skelesi'ne 40 saat, ~sakça'n~n Tuna ~skelesi'ne 18 saat, Minkalye ~skelesi'ne 12 saat, Kovarna ~skelesi'ne 8 saat ve
Balç~ k'a 6 saat mesâfededir ~".
~ehre iki saat ve üç saat mesâfeden münir edüp, Tuna taraf~na
gidüp, gaib olan O~anl~~ nehri üzere müteaddid de~irmenleri vard~r. Ekser
bu~daylar~~ kolos ve az~~ k~z~lca. Tahrirde zuht~ r eden kovanlan 13.288
aded.
Mahsülât~: Fülüs, k~z~lca, dar~, m~s~r, ~acir, yulaf, kabl~ca. Baczen burçak, böyrülce. Kavun ve karpuzu, her sene mütemâdi eyü olmaz. Kiraz
asla yokdur. Meyve asla yokdur. Bac zen erik bulunur. Meyve istilâ münâsebetiyle telef olmu~. Ba~, bu sene dökmü~ler, sene ~~256.
Yeni Câmici. Eski Camici, medreseli, minâresinin n~sf~~ harb, hareket-i arzdan, asl~~ Hac~~ Ferhad'~nd~r. Tekye Câmici, medreseli, yine n~sf-~~ minâre harb. Çar~u Câmici, yine n~sf-~~ minâre harb, zelzeleden. Tahminen
sene 1252. Asl~~ Hac~~ Hamza'n~ nd~r. Mahkeme Câmici, medreseli, Mirza
Said Pa~a tecdid etmi~, kadimi Mehmed Çavu~'undur. Kovarnal~~ Câmici,
minaresi harâbca. Saray Câmici, Karaka~l~'n~nd~ r, minâresizdir. Çömlekci
Câmici, minâresi harâbd~ r. Hac~~ H~z~r Câmici, bir mikdâr harb olup,
yerlüden biri tacmir etmi~.
Tek bir hammâm~~ var. Be~~aded medresesi var. Bir mescid var, Üçodal~~ tesmiyye olunur.
Bir akar-suyu vard~ r. Dedin-~~ ~ehr, cümle sekiz aded mikdân çe~menin suyu bundand~ r. ~smi S~tma-p~ nan'd~ r. Opança karyesi kurbünde,
beldeye iki saat mesâfede nebc eder.
188 3 numaral~~kli~e.
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Sankh-o~lu Mehmed A~a, Hac~o~ulupazarc~~~~ acyân~~ Bazu-bend-o~lu
ile hal edüp, Vama'y~~ zabta asker sevk edüp, alamam~~. Sonra fermanl~~
olup, sonra üzerine pa~a tacyin olunup, mukavemet edemeyüp, firar etmi~. Balkan'da tutmu~ lar. Asitâne'ye gider iken, emir gelüp, Aydos
kurbünde Faki'de kat! etmi~. Orada medfün olup, ser-i maktucu Asitâne'ye irsâl olunmu~~(7/a).
BALÇ~K. Mülhak-~~ muhass~ ll~~~-~~ Vama. Hac~ o~lupazarc~~'ndan bu
beldeye, Receb-i ~eritin on dokuzuncu Sal~~ gecesi saat üç-buçukda geldik.
~skeledir. Dobruca ovas~n~ n külli zahiresi bu iskeleden seraine tahmil olunur. ~ki gece anda beytütet olunup, Çihâr-~enbih günü saat 5. Fi 20 Receb sene 56.
Aded-i nüfüsu: 1.995 ehl-i ~slam, 1.301 rey, 13o k~btiyân, yekün
3.426. Kurâ adedi: 72. Kovanlar~ : Bu sene, 1256, 13.000 aded. Tevzic-i sâb~ k~~ too.264 guru~, ale'l-hesâb olan 58.898,5 guru~ , baluyye 41.365,5 guru~.

Balç~k, Varna'ya 6-7 saat, Hac~o~lupazarc~~~'na 6 saat, Minkalye'ye 'o
saat, Kovarna'ya 2,5 saat. mesâfededir 189.
Câmic-i atik, Turgud Reis bâni-i kadimi, minaresi var, ta~dan. Solak
Câmici, minaresi sol taraf~ ndad~ r. Tahta Câmici, minaresi tahtadan. Karbânsaray, ta~~minâreli. Çavu~~Câmici, ta~~minâreli. Gemici Câmici, ta~~minâreli. Tahta Mescid. Turna-o~lu Mescidi. Kar~u-mahalle Mescidi.
Bu iskeleye kendü kurâs~n~n yulaf~~ ve Silistre'nin Yem~inli nahiyesi ve
Umurfaki ve Tulc~~ nâhiyesi ve Pazarc~ k zehiri nüzül eder. Gemici Mahallesi'nde, zirvede bir p~ nardan su getürülüp, memleket içinde üç çe~me
icra olunmu~~ve yine bu mahalle bir kadim çe~me suyu ba~ka ve memleket içinde bir kaç zacifce sulu çe~meler dahi var. Poroz ve Çingâne-iskelesi
Liman~'ndan sonra, Karadeniz'in Rumeli cânibinde, Balç~ k'dan gayn K~~liman~~ yo~imi~. Bu beldenin mahalli gayet münasebetsiz derüniye olup ve
topra~~~çürük kilisi oldu~undan, dâimâ akmakda ve yüksekde olan hâne,
a~a~~kinin üstüne dü~mek ve türâb dü~mek ve ihtimâlleri der-kârd~ r ve
mevsim-i sayfda havas~~ gayet sakil imi~. Etraf~ nda külli harâmi yerler var.
Denize karib yarlar etraf~ nda pek çok idi. Yüz para ictâslyla, beher layyesine on okka cern` etdirdik. Üç yüz k~yye cemc olunsa mümkündür (8/a).
KOVARNA. Balç~ k kurâs~ ndan macdüd bir belde-i kadime ve harâbd~ r. Fi 20 Receb sene 56, Çihâr-~enbih günü saat ii. Balç~ k'dan vürüd
189 4 numaral~~ kli~e.
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olundu. Anda iki gece beytütet olunup, Cumca günü, saat 4, hürtic olunup, Minkalye taraf~ na azimet olundu.
Nüftis-~~ zükâru: 208 ehl-i ~slam, 205 rey, 413 yekün, bunlar Balç~ k
defterindedirler.
~skele. Bu derenin içinde iki taraf~ nda bir kaç çe~me olup, anlar~ n sular~~ cern` olunup, on iki de~irmen çevirir 19°. Bu mahalde bir kaç ma~aza
c
•c
ve bir kaç f~ r~ n ve bir harb câm~ var. Câm~ e mevkuf bir harb ma~aza
var.
~abile'nin mucteber olan gayet nefis bu~day~ , bu karyelere mahsusdur: Kovama, Kefere-sö~ütcü~ü, Kara-ali-k~~las~ , Sürtük-köyü, Kaya-beyköyü, K~ l~ ç-bey karyesi, ~abla, Garibce, Sat~ lm~~, Kovama mukatacas~ ,
Özgübenlik-i sagir, Minkalye'ye tâbic Tuzla, dahi Küçük-tatlucuk, ve
Büyük-tatlucuk, dahi Pirolu, Kozluca'da H ~s~ m-dede, ~abla Balç~k'~n.
Kovama; Balç~ k'a 2,5 saat, Pazarc~ k'a 8 saat, Yem~inli'ye ~~ o saat, Karasu-maçin Minkalye'ye 8 saat mesâfededir l"'.
Hac~~ Sad~ k A~a Câmici, Câmic-i cedid dahi derler. Bu memleketin
a~as~~ olup, sene '109 ve kasabas~~ tertib edüp, kubbeli câmici binâ edecek
imi~. Sonra devletden kly1 ü kal olup, kalm~~. On bir sene sonra hastalanup, ~ mam Abdullah Efendi'yi vâsi nasb edüp, sülüs mal~ ndan, sene
1120, Abdullah Efendi bu câmici binâ etmi~. Minâresi e~ilmi~, çokdan
böyle imi~. Cümlesi yonma ta~dan. Bir mikdâr mahalli yar~ lm~~. Evvelki
istilâda küfffir etmi~ler, bu dera ihrâk olunmam~~. Sonra bu otuz dokuzda
binâ olunmu~. Kurbünde, Mescid-i Hac~~ Mehmed, minâresiz, curr~ca edâ
olunur. Kadim mescid olup, yirmi dört istilâs~nda muhterik olmu~, sonra
Hac~~ Mehmed Binâ etmi~. Haseki Hac~~ Mehmed A~a Câmici, vücüh-~~
beldeden imi~, sene 1209, binâ etmi~~ve hafi bir de~irmen var. Sonra istilâda muhterik olup bir mikdâr neferi var imi~~ve de~irmen a~as~yla, sene
1253/4 senelerinde tecdid olunmu~. Câmic-i atik, Mehmed Bey nâm kimesne, sene 1020. Üç dera istilâlarda muhterik olmu~, el-hâl harâbd~ r. ~skele Câmici. Medrese-i atik, câmic sahibi Mehmed Bey'in o~lu Hasan bin ~~ etmi~. Müderrisi Elhâc Hâf~z Ahmed Efendi. Medrese-i atik Câmic-i
cedid haziresinde Havvâ Kad~ n nâm sâhibü'l-hayrât, tahminen sene
~~ 15o'den sonra binâ etmi~. Ahir istil ~da muhterik olmu~. Sonra, tahminen
~~ 25o senesinde binâ olunmu~.
19° 5 numaral~~ kli~e.
6 numaral~~ kli~e.
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Bunda Aci Dimitri nâm bir cerrah ve ç~k~kç~~ benâmlan vard~r. Yaz~c~lara ~acir ve h~ntada beher kil-i ~slamboli'de onar para, hizmet mukabilinde tüccar taraf~ndan itâ olunur imi~~(g/a).
Kurevi rençberân "Bizler köylerimizde bu~dayknm~z: sahrhan ölatP, arabalara tahmilk, bu tarafa irsiilimizde, hicair yaz:t-dar ö4up, na~s geliyor ve bizim
ölçdti~ümiiz sahih oldu~unda ~iibhemiz yokdur. Bu ihtilâf, yaz:alarm ~inikleri boZuk oldu~undan ne~~et ediyor. Huzûrunuzda ~inikleri bir acyâr edelim" deyu ifade
eyleyüp, yaz~c~lara bu bâbda cevablan oldu~u sual olunup, "Bizler vekilleriz, asilkrimiz Asitâne'dedirkr. Bizlere tamgal: ~inikler giMdermi~ler, anlar ile
deyu cevâb verdiler. Nihâyetü'l-emr cümle ~ii~kiip ve anlar: sahih
nikler cern` olunup, Varna ve Balç~ k meclisi tamamen ve Kovarna müdiri
ve rençberân ve yaz~c~ lardan cemm-i gafir huzürunda, ~inikler imtihân
olunup, ekserinde tefâvüt zâhir olup, yine yaz~c~lara "Tefihnite ne dersiz,
tamgah ~inik bir layâs üzre olmak lâzun de~il midir.", "Biz buna va7af de~iliz,
ancak irsâl edenlere :` timâd etmi~iz" deyu cevâb verdiler. Yine yaz~c~lara "Sizler rençberânla ittifâken bir ~inik ihtiyâr edin, sâirini ana layâs edelim" deyu kat
c-i kelâm olunup, iki böyle luyl ü kalden sonra, ittifâken bir sahih ~inik
intihâb etdiler.Bu ~inikle intihâb olunup, muhalif gelenleri tactil olundu.
"Acebâ bu ihtikif neden ne~'et etmi~dir?» deyu tefti~~olundukda, ashâb-~~idrâkden bacz~~kimesne, ~iniklerin orta temürleri asl-~~ vazclan üzre kalmayup,
etrâf~~ bir mikdâr kabard~lm~~~oldu~un bulup, o temürlere urulup, yerlerine geldikleri gibi, anlar dahi muvâf~k geldi.
Ve yine rençberân taraf~ndan, ~inikler doldukda, üzerinde fazlas~ n~~ atmak içün ra~la tacbir olunur bir a~aç oldu~u kadim ise de, karib-i ahdden berü hile tank~ na sülök olunup, bir kal~n a~~r ha~eb ~sdâr olunmu~~
oldu~unu ve bundan külli mutazarnr olmakda olduklar~n~~ ve bu ha~eb,
~zrâr-~~ fukarâ içün oldu~una, sefineye verir iken silmekde olduklar~~ di~er
ince ve iki taraf~~ a~a~~~mil ha~eb delil-i kavi oldu~unu iddiâ ve refc-i zararlar~n~~ ricâ etdiklerinde, yaz~ c~lara sual olunup, "Bu husûsu bizler ihdâs etmedik. Ancak bizler, bu siyâk iizre bulduk. Binâen-aleyh bu usli2p gidiyoruz" deahdde bacz~~ kimesyu cevâb verdiler ise, ekser nâs, bu ha~eblerin
nenin ihrac~~ oldu~u etmi~ler ve bu ha~ebler de celb ve mü~ahede olundukda, rençberândan ald~klar~~ vakit sildikten ha~eb müdevver ve ortas~~geni~~ve iki taraf~~ az~c~ k çekerek ve iki luyye a~~rl~~~nda bulunup ve ~inik
doldurulup bununla silindikde, a~~ rl~~~~münâsebetiyle basup, ~inike külli
bu~day s~lu~d~rup ve ortas~~ geni~~olmak mülâsebesiyle, vustda olan temüre
dokunup, iki taraf~ nda incelik münâsebetiyle, ~inikden bir parmak yüksek
iktizâs~yla, bunda rençberâna hasar-~~ külli milcib olaca~~~tebeyyün etmi~~
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ve sefineye tahmillerinde sildikleri ra~la gayet ince olmak sebebiyle asla
basmayup ve iki taraf~~ munhatt ve ortas~~ çukurca olmak münâsebetiyle,
temür hâil olamayup, tamamen ~inikin a~z~ndan sildi~inden, hakkaniyyet
bunda zâhir olup, yaz~c~ lara süre-i mülatt~ f~ n mehmâ-emken macna-y~~ ~erifi tefhim olunarak, ".86y.1e alurken bir vechile, verir iken di~er vechile verilmek
cd iz de~ildir" denildikde, cümlesinin r~zas~ yla o a~ur ra~lalar rer ve kadimen isticmal olunagelen hafif ra~la ibka olunup, bu vechile dahi, yine zat-~~ hürnayt-m-~~ kiti-sitaniye fukara kullar~ n~ n dacvat-~~ hayriyyeleri isticlâb
olunmu~dur.
Kovama; Sahtiyanl~ k'a 4 saat, Süleymanl~ k'a 4 saat, Hasilçe'ye 5 saat
mesafededir (9/b) 192
M~ NKALYE. Mülhak-~~ muhass~ ll~~-~~ Vama. Kara-deniz sâhilinde Kovama ile Köstence meyan~ nda, zehir nüzülüne [yarar] iskeledir. Fi 23
Receb sene 56, sebt gecesi saat ikide geldik, bir yetim kona~~na inice, kald~ k. Pazar günü saat 4, kalkd~ k, Köstence canibine. Sahib 40 guru~~ve
zabtiyyeye 30 guru~~verildi ve bir kovan al~ nd~, 25 guru~~bak~ld~.
Meclis: Nâibi, Haf~z ~smail Efendi. Muhass~ l-vekili, Elhac ~smail A~a,
aczadan kadim. Aczadan, Hac~~ Murteza A~a. Aczada~~ I, Molla Sacid. Zabtiyye-vekili, Ali Bayrakdar.
Havas~~ gayet sakil imi~, sayfda. ~stilada ba~lar~~ harb olmu~, ~imdi
üç-dört ba~lar~~ var. Akba~~karyesinden belde taraf~ na üç çar-yek mesafede
~ahin-p~ nan nam bir kaynak olup ve andan bir çar-yek berü, Ba~-p~ nar
nam bir ma-i cari olup, üç lüleden cereyan ederek, birbirine kar~~up, bir
sazl~ k içinden geçüp, n~ sf saat sonra bir göl peydâ' olup ve bu göle, etraf~ndan müteaddid s~z~nd~ lar kar~~arak, beldeye civar~ndan denize munsabb
olur. Zikri göl budur ve bu gölün tülü bir saat çar-yekdir.
Beldenin etraf~ nda kesret Pelin-otu görüldü ve sancak-tepesi gibi
türâbdan tepe. Bu belde etraf~ nda mübâla~a ile kesret üzre mü~ahede
olundu ve bu etrâfda, bu beldeden ekser sinekli belde görülmedi ve alt taraf~ nda, ittisalinde bir nehir var. Hayli vüsc atli göl olmu~. Ucu, ittisalinden
bahra munsabb olur ve bu göl a~z~ ndan beldeye gider iken, sekiz on ar~un arz~ nda bir dil üzerinden geçilüp ve bunun ortas~ nda dahi, bir ha~eb
köprü var ve hâric-i beldede, Rusyaludan kalma bir kaç toprak tabya
görüldü ve nehr-i merkumun vustunda, sekiz kulaç mikdar~~ umk var imi~~
'92
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ve be~-yedi k~yyeye kadar sazan bal~~~~ ç~kar imi~~ve beldeye karib mahallinde, bir ince ittisâlle, zarifce bir ada var (~ o/a).
KOSTENCE. Müstakill kazâd~ r, ~imdi. El-hal Babada~~~muhass~ll~~~na mülhakd~ r. Fi 25 Receb sene 56. Receb-i ~erif~n yirmi be~inci Pazar-ertesi gecesi saat yanmda vürüd etdik. ~ehr-i merkumun yirmi dokuzuncu
Cum`a günü saat -.
Meclis: Nâibü'~-~eg, Abdullah Efendi. Vekil-i muhass~ l, Yaz~c~~ Mahmud A~a. Aczâdan, Elhâc Emin A~a. Aczâdan Mustafa Efendi, mukaddem hâkim imi~.
Divarlan som ta~la metin yap~lm~~, üzeri kiremit pü~ideli, yüz elli bin
kile-i islamboli'ye mütehammil, miri mübâyaa anbâr~~ ve ittisâlinde, yine
sâb~k ~eklinde binâ olunmu~, mühimmât anbân, otuz iki bin kil-i ~slamboli'ye mütehammil. Mukaddemki karar~ m sol kapusunun içinde ve iskeleye karib mahallde, zahire anbân. Yüksek kürsü ta~lar~~ üzerinde olup,
ancak gözlerini Rusyalu bozup, ~imdi yek-pâre bir anbâr olmu~. Mühimmât anbânn~ n ve alt~~ aded ma~aza ki, tüccâr emvâlini koma~a münâsib,
her biri on iki~er bin kil-i ~ slambolryi mütehammil. Bunlar ta`mire muhtâcd~r. Mikdâr~~ sual olundukda, biner guru~dan ziyâdeye muhtaç oldu~u
ifâde olundu. Boryalan olmad~~~ndan, bu~day toprak üzerine konur. Bunlar tac mir olundukda, beheri senevi üçer yüz elli~er guru~a icâr olunaca~~n
ihbar etdiler. Bunlar~, sâb~ k muhaf~z Hüseyin Pa~a bina etmi~~ve ikisini,
Mahmüdiye Câmici'ne vakf etdi~ini ihbâr etdiler. Yine kara içinde bir
topçu k~~las~~ ve bir arabac~~ k~~las~~ olup, el-hâle divârlan bâki ve bir cüzci
ah~âb~~ var. Mahmüdiye Câmic i'nden gayn bir câmicleri yo~ise, bu dahi
kül'i tacmire muhtâcd~ r ve cenûbunda mekteb ve imam-evi dahi harâbd~r
ve bir pa~a-kapusu olup, el-hâle divârlan ve sakaflan mevcûddur, bu çar~u-ba~~ndad~ r. Üç ma~azan~ n üzerinde odalar oldu~undan, a~a~~lan alt~~ar
binden ziyade olmaz ve di~er üçü on iki~er bin kile alur ve vakf etdi dedikleri konaks~zlardan imi~~ve konaks~zlar, senevi dörder yüz guru~a ve
konaks~zlar, iki~er yüz guru~a icâr olunabilür. E~er odalan ednâ tagyir ile
ma~aza sûretine konur ise, anlar dahi dörder yüz eder ve yine Hüseyin
Pa~a'n~ n yine kasaba içinde bir kebir yel-de~irmeni olup, senevi yüz guru~a bir mütesellime ilzâm olunup, bu akça, câmic in hademesine verilüp,
de~irmencinin ald~~~~ö~ril, tacmirine havale etmi~ler.
Bu kara on bir gün muhâsara olup, on ikinci günü cümle e~yâlann~~
almak ve kalca tak~m~ ndan gayn nesne b~rakmamak ~ürûtuyla verüp, ç~ km~~lar. Yerlü altm~~~ve Asitâne'den yar~m orta, yine altm~~~nefer topçu ve
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on aded humbarac~~ var imi~~ve ~sakça bozgunundan yedi-sekiz yüz Anadolu nefir-i âmm~~ gelmi~, kalcaya girmi~ler, bir günde. Varna'ya gider
iken, büyük ordusu ta~radan ve elli aded cümle su ve zehir gemileriyle
gelüp, gündüz top endaht~yla tazyik etmi~ler. Sar~ld~-zâde Abdullah A~a,
kapucu-ba~~~muhaf~z imi~~ve Pazarc~k acyân~~ bunlar~~ ç~karm~~. Yanlar~na
Moskovlu âdemler tacyin, Minkalye'ye götürmü~ler. Bunlar ol havâlide
kimseyi görmemi~ler. Sonra cümlesi kendü cem`iyyetleriyle yan~p, andan
da~~lm~~lar. Sonra geldiklerinde, memleketi evvelki gibi bulmu~lar. Harik
harb etmemi~, ancak karar la~~mla atm~~.
Sal~~ günü muhass~l-~~ Babada~~~Hüseyin Bey Köstence'ye te~rif, o gün
baccle'l-asr, berâber iskele taraf~~ temâ~â olunup (11/a).
Köstence Vapur iskelesi, Minkalye'ye 7 saat, Pazarc~k'a 18 saat, Bo~azköyü Vapurun ~skelesi'ne ~~o saat, Babada~~'na 16 saat, Karaharman'a
6 saat mesâfededir
/b) 193.
BURLAK. Köstence kazas~nda kabâil kurâs~ndan, Ala-kapu ve Handek, Karaköyü ve Çalabca karyeleri meyân~nda, Köstence'ye be~~saat mesâfede, Köstence'den Tuna'ya mümtedd kadim handek kenâr~nda bir karyedin Receb-i ~erifin yirmi dokuzuncu Cumca günü saat onda, kurbünde
yine kabâilden ~akir Efendi'nin çiftli~ine nüzül olundu. Fi 29 Receb sene
56. Karye-i merkumede sekiz gece beytütet olundu. Cumca günü gelinüp,
di~er Cumca-ertesi Deli Ali Bey'in o~lu Devlet Giray, bu karyenin mirzas~d~r. Bunlar K~pçak'dan Yeti~ik o~lundan Burlak kabilesidir. Ç~k~ld~, Karamurad karyesine gidildi. Kara-murad Burlak'a üç saatdir. Ahir istilâya gelince, Burlak dört karye imi~. ~imdi telefden sonra bu karyeye münhas~r,
bu mikdâr nüftls kalm~~. Bu karye isfilâdan sonra, âhiren Kara-tay karyesinin savat mahalline binâ olunmu~. Kara-tay mahalli ~imdi, bir çar-yekden ziyade mahalde hâli mercad~r. ~âleir Efendi'nin çiftli~i, K~rhadlar
mezra as~~ mahallindedir.
Curr~ca gecesi Ruscuk nâibi, maczülen Varna'ya gelüp, bizi bulamam~~. Vapura binüp Tulca'ya ç~km~~, andan gelüp bu lcaryede bizi bulup
Curr~ca-ertesi Babada~~~muhass~l~~ Hüseyin Bey, Panay~ra gitti. Ah~am-üstü
biz, Ahmed A~a, ~akir Efendi ah~am vakti gezerek, bir kaynak var imi~,
an~~ görme~e gitdik. Gezdik, su içdik, ah~amdan sonra geldik. Pazar günü
Abdülahad A~a, çiftlik pi~gâh~nda bir kuyu lcazd~rd~. Etrâfin~~ ta~~örerek,
içine iki kuzu asup, püryan yapd~k. Gayet iyü pi~mi~. Geç ba~lad~~~ndan,
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gece saat üçde yedik ve Hüseyin Bey panay~ rdan geldi. Pazar-ertesi Mustafa Mirza Cura Pa~a'n~ n ammi-zadesi Urumbey o~lunun mirzas~~ ve Arslan Bey-zâde Mirza Bey, Orak o~lunun mirzas~~ ve Kutlu-~ar'~n o~lu Ali
Bey dahi Orak o~lu mirzas~. Cura Pa~a ye~en-zâdesi Mehmed Mirza ibn
~slam Mirza geldiler. Görü~dük ve kabâil kaim-makam~~ Kan Mirza, Çedisan mirzas~~ geldiler. Sal~~ günü bir Tatar, kelbden büyük bir kurt yavrusu
tutmu~, getürdü.Tema~a etdik ve on guru~~bah~i~~verdik. Çihâr-~enbih
günü köyün kuyusuna bir fare dü~mü~, ~i~mi~, ç~kard~lar. Ak~am-üstü kuyuyu, Abdülahad A~a tathir etdirdi. Bizlere üç günlük namaz laz~m geldi.
Curr~ca günü sülükcü Asitâne'den geldi. Bize Bekir A~a'dan bin guru~luk
rubc getürdü. E~yam~z var imi~, vapur ile gelmi~. Vapur, Köstence'den
panay~ r yerine, Muhass~l Hüseyin Bey'e irsal etme~e gitdi. Curr~ca-ertesi
Abdülahad A~a, Varna cânibine azimet etdi. Zuhürdan sonra saat onda,
biz de k~yam etdik (12/a).
KARAMURAD. Bu karye Burlak'a üç saatdir. Kabilesi Yedisan'd~ r.
Lisan-~~ nâsda Çedisan derler. Mirzas~, Mirza Pa~a-zâde ~slam Mirza'd~ r.
~imdi Asitâne'ye gitdi. Fi 8 ~acban sene 56. ~acban-~~ ~erifin sekizinci Pazar gecesi saat birde geldik, sabah~, Pazar günü saat üçde kalkd~k ( ~~ 3/a).
~ NHAN. Bu karye Burlak'a sekiz saat ve Kara-murad'a be~~saat ve
Kocalak'a bir saat ve Baba-da~~'na alt~~ saat mesafede vakicclir. Kabilesi
Or-Mehmed o~ludur, mirzas~~ Cura Pa~a-zade Ali Bey'dir. Bu karyede, yine bir gece beytütet olundu. Fi 8 ~acban sene 56. ~acban-1 ~erifin sekizinci
Pazar günü saat on birde gelüp, ertesi, Pazarertesi saat be~-buçukda ç~kd~ k. Bir mikdâr hava serd ve ya~mur ya~makda idi. Hâric-i karyede, mezar-istanda Cura Pa~a medfün oldu~undan, pi~gah~ndan esna-y~~ mürürda,
ihlas ve fâtiha k~raat olundu ~ /a).
BABADA~'. Müstakill muhass~ll~ kd~ r. Mülhakat~: Köstence, Tulca,
~sakca, Maçin, Hnsova. Fi 10 ~acban sene 56. ~a`ban-~~ ~eritin onuncu Sal~~
gecesi baccle'l-magrib, dühül etdik.
Bu kazâda, alt~~ okka pancann bir dânesi oldu~unu, Tulca vekili
Hüseyin Efendi "mirdren ve kirdren vezn etdim" dedi.
Fi ~~ o ~acban sene 56. Geldi~imiz sabah, kaim-makam~~ mütekacib,
Küplü kabilesinden Hasan Bey geldi. Çihâr-~enbih, muhass~l kona~~nda
emr-i ~erif k~ raat olundu. Penç-~ enbih, kabâil ihtiyarlan geldi: Kan Mirza,
kaim-makam-~~ Çedisan. El-hac Abdülvahab, Küplü. El-hac Abdülkas~ m,
Canboyluk, Pedi~ki o~lundan. El-hac Bekir, Orak-o~lu, Yedisan'dan, kabâil içre bundan ictibarl~~ ve mal-dar tacir yokdur, Karapelid'de sakindir.
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Abdurrahman, Orak-o~lu, Yedisan'dan müfrez. Molla Bekir, Or-o~lu.
Mehmed, Pedi~ki o~lundan. El-hac ~shak, Pedi~ki o~lu. Mustafa Efendi,
Or-Mehmed o~lu, Pedi~ki o~lundan. ~slam Efendi, kad~, Or-Mehmed o~lu.
Cumca namaz~~ Ali Pa~a Câmici'nde ecla-y~~ salt olunup, cümle beraber etraf~~ temâ~â ederek, etraf~~ divârl~~ bir mahall mü~ahede olunup, sual
olundukda, Rusya istilas~ nda bir kenisa bed' olunup, nâk~s kald~~~~ihbâr
olunup, içine girildi. Sakafs~z, sade divârdan ibaret ve anlar dahi harâba
mü~rif olundu~undan.
Sebt. Ahd. ~sneyn, bacde'l-asr, yayan, k~~laya gitdik, terna~a etdik. Selâsen, a~nad bir bal~ k getürdüler "Sizin niyyetinize tutduk" deri. Kabül etmeyüp, otuz guru~~bah~i~~verdik. Sonra, "Bal~~~~bize h~l~il edzip, bak etchntz
mi" dediler. "Beri" dedik. Alup, çar~uda k~ yyesini birer guru~a bey` etdiler, biz de ald~k. Erbacan, muhass~l beyin vekil-harc~~ Hüseyin A~a, Köstence'ye hazine ile gitdi. Varup binecek, biz de mektüb verdik. Hami~, kabâil
arzuhâl getürdü. Afvlan niyâz~nda. Veda` edüp, gitdiler (15/a).
Babada~~ ; Kara-harman'a 8 saat, Köstence'ye 14 saat, Kara-su'ya 16
saat, Hac~o~lupazarc~~~'na 32 saat, Silistre'ye 32 saat, H~rsova'ya 12 saat,
Maçin'e 12 saat, ~sakca'ya 8 saat, Tulca'ya 6 saat, Baba-gölü'ne yar~ m saat, Razem-gölü'ne 2 saat mesâfededir. Kara-su, hem Hac~o~lupazarc~~~'na
ve hem de Silistre'ye ~~ 6 saat mesâfededir (15/b) ~".
TULCA. Baba-da~~'na alt~~ saat mesafede, Tuna kenânnda, ~smacil
Adas~'n~ n kar~usunda, Hora-bay~ r~~ kurbünde, bir menfacatli iskeledir. Mukaddemâ Tulca, ~imdiki oldu~u mahallde olup, yirmi istilâs~nda harb
olup, baccle'l-musalaha yirmi yedide, altm~~~hâne mikdân tecemmir edüp,
sonra otuz hud~ldlannda kara binas~ nda, mahallini be~enmeyüp, memleketi, yine Tuna kenânnda, eski mahallinden bir saat bir çar-yek bacid, Somova g~rlas~n~ n Kireçlik-bay~ n'nda kara binâ olunup, hah ve na-hah elli~er guru~~ev paras~~ verilerek, ahâliyi kara derünuna nakl etmi~ler. Mahalli
yüksek ve önü sazl~ k oldu~undan, Tuna suyundan intifa'lan olamayup,
g~ rladan göl suyu ta~~yup, içerler idi. Bu sebeple, nihâyet yüz yirmi ev tecemmir edüp, k~ rk üç istilâs~nda, bunlar dahi vere ile ç~kup, karay~~ Moskovlu barutla atup, eser kalmam~~. Mukaddemâ istila hengâm~ nda, k~ rka
karib hane derün-~~ karada olup, mâacclâs~~ hâric-i karada imi~. Hin-i muhâsarada evlere dü~man tahassun edüp, karaya s~klet vermesün içün,
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cümlesini yakm~~lar. Sonra k~ rk alt~~ senesi bacclel-musalaha, yine ahâlisi
gelüp, evvel olan mahalline yapm~~lar. Rusya vaktinde, biraz rey, ehl-i
~slam mahallinden mülkler yapm~~lar. Anlar~~ islam satub alup, reya geri
tarafa çekilmi~ler. ~imdi, evvelkinden ziyâde tecemmil` etmi~ler.
Fi 21 ~a`ban sene 56. ~acban-~~ ~erifin yirmi birinci Cum'aertesi gecesi
saat üçde dühül edüp, anda üç gece beytiitet ve Pazarertesi günü saat alt~da hareket olundu ve vekil Hüseyin Efendi filokaya rük~lbla, isakca'ya,
beraber azimet etdi.
Meclis: Nâib ve Müfti, Mahmud Efendi, Tatar-köylü. Muhass~l-vekili,
Hüseyin Efendi, Kilili. Aczadan Haf~z Halil Efendi, Kilili, imam-~~ camic.
Aczadan, Yasef Çorbac~, Rümi.
Mesâfesi. Baba-da~~~taraf~ndan Tulca'ya üç saat. Yeni-köy ve ~sakc~~
taraf~ ndan Parke§ ki, üç saatdir. Tulca'ya ve Tulca'dan a~a~~ da bir çar-yek
mahallden ictibaren Be~-tepe tesmiyye olunan mahall ki, bacidi be~~saatdir
ve buna muttas~l Donevis tesmiyye olunan mahall ki,üç saat tülü vard~ r ve
ikisinin meyan~ nda Muri-gölü nâm bir göl vard~r ve Dovenis ve Muri-gölü
nâm iki karye var idi ki, Potkal~~ kazaklan sakin olurlar idi. Bu Be~-tepe
arâzisi, gayr-i mesk~ln kalmak üzere bizim tarafa terk olunmu~. Bunun
misli, arâzi-i haliye Rusya taraf~nda var imi~. Anlar üç sene kadar olmu~.
Kara-orman nâm bir karye icad etmi~ler ve Tulca vekili Hüseyin Efendi'ye "Siz dahi &ili mahallinizi mac miir edin. Zil-d bunlar~n hdliyete terkleri, fi~t~ri bulmak içiin idi. ~imdi tarafeyn, firdrisini vereyor. Buna hdcet kalmad~ " demi~ler. Binen-aleyh, iki senedir bizim tarafdan ziracat olunur imi~.
Bu kasabada iri karpus [karpuz] olup, dokuz loyyeli~ini gördük. Sene
1255. Muhass~l Hüseyin Efendi'nin bostan~nda on üç k~yyelik oldu~unu,
kendü vezn etdi~ini nakl etdi.
Tulca, Baba-da~~'na 6 saat, Maçin'e
safededir l".
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Malkoç, Prislav, Müslim-be~-tepesi, Rey-be~-tepesi, Mori-gölü, Donevis. Bu alt~~ ka~-ye Tuna sahilinde imi~. Bey-b~ça~~, Sar~-nasuh, Kara-esbel. Bu üç karye içerüde, yac ni Tuna sâhilinde de~il imi~. Bu dokuz karyenin hudüdu, Be~-tepe ismiyle hin-i musâlahada hadd-i fas~l olup, haliya
terk olunmak üzere karyeleri da~~lup, ~imdiye kadar kalm~~.Sonra Rusya
kendü taraf~ ndan bu mahallin mukabili hali kalan muhalline karyeler ih195
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dâs edüp, Hüseyin Efendi sual edüp, "Mukaddemâ bu mahallerin hâti kalmas~, firârt bulmak ipin idi. ~imdi, tarafeyn, firârtsini âhara vereyor, bu hâti kalma~a ihtiyaç kalln~at~l~. Sizler dahi ~enlik edin" demi~ler. Bir iki senedir ekin
eküp, ba~~yeti~dirmi~ler. Bu sene karye dahi binâ edecek.
Tulca kalcas~~ binâ olunur iken evvel muhaf~z sadrâzam Re~id Pa~a
olup, dört seneden ziyade kalm~~~ve Re~id Pa~a'dan gayet memnün olmu~lar. Sonra Fevzi Pa~a gelmi~, bunu, alt~~ yedi ay içinde, tacaddisinden
~ikayetle azl etdirmi~ler. Sonra Sofyal~~ Osman Pa~a gelmi~~ki, ~imdi muhass~l Osman Bey'dir. Bu dahi tacaddi etmi~. Bundan sonra kilili kapucuba~~~Yunus A~a gelmi~. ~stilâya kar% vefât edüp, ~brahim Pa~a'ya vermi~ler. Yirmi dört gün muhâsara olup, vere ile ç~km~~lar (~ 6/a).
~SAKÇI. Tuna kenânnda, Tulca'ya alt~~ saat ve Maçin'e alt~~ saat mesâfede, ikisinin beyninde, Kartal karyesi kar~usunda, Rusyalu ile hudüdda
vâkic bir iskeledir. iki câmici vard~ r. Biri, bâni-i kasaba Sultan Osman
merhilmun. Lâkin harb olup, son-cemâcat yerini bacz~~ sâhib-i hayrât icmâr edüp, ~imdi anda edâ-y~~ salt olunur. ~kincisi, Hac~~ Tahir A~a'n~n
câmicidir, çar~udad~r. ~kisi tahta minârelidir. Son-cemâc at mahallini, Sultan Osman Câmic i'nin, Hasan Bey'in vâlidesi yapd~rm~~. Dedin-~~ kasabada, Sultan Câmici kurbünde, ~shak Baba Türbesi vard~ r. Kasaba bunun
ismiyle tesmiyye olunup galiba sonra tahrif olunmu~. Fi 24 ~acban sene
56. ~acban-~~ ~erifin yirmi dördüncü Sal~~ gecesi, Tulca'dan, muhâfiz-~~ Baba-da~~~Hüseyin Bey ve Tulca vekili Hüseyin A~a ve aczâs~ndan Hâfiz
Halil Efendi ile vüriid olunup, ~ehr-i mezbürun yirmi alt~nc~~ hamis günü
saat yedide k~yâm olundu.
Fi 23 ~a`ban sene 56. Pazar-ertesi saat alt~ ndan sonraca Tulca'dan
hareket olunup, bir saatden ziyade mesâfesi olan K~~la karyesine nüzül
olunup, anda zuhur edâdan sonra, dokuzda k~yâm olundu. Bu karyede
Hüseyin Efendi'nin bir hafif çiftli~i var. Sonra asn edâ içün, on bir esnâs~nda Parni~~nâm karyeye nüztil olundu. Andan, k~ bel-i magribde k~yâm
olundu.
Kazâs~n~n Baba-da~~~ve Tulca taraf~ ndan Tellice karyesine vannca üç
saat ve Maçin taraf~ ndan Ranel karyesine vannca, iki saat mesâfesi olup
ve arzen en vüscatli mahalli, dört saat ve bacz~~ mahallât~~üç-buçuk saatdir.
Etrâf da~lannda külli ~hlamur a~ac~~ oldu~undan, mukaddemâ az kat`
olunur ise de, be~~alt~~ senedir külliyetli kat` olunmakdad~r ve ekseni Asitâne cânibine gider ve gayet arizi bulunur ve lakin bir kaç sene dahi böyle
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kesretle kar olunur ise,bu makule kebir a ~aç kalmayaca~~[n~ ] ihbâr etdiler
ve ~ hlamur münâsebetiyle, aselleri gayet râyihâl~~ ve nefis olur ve gördük,
eki etdik ve be~endik ve lâkin iki sene mukaddem, mütemâdi kovanlar~~
telef olmu~~ve bir mahsül olmam~~ . Ancak bu sene bir mikdâr asel hâs~ l
olmu~.
Meclisi: Nâibi Muhass~ l-vekili, Haf~ z Süleyman Efendi.
Sal~~ günü sabahla bir Kazak gelüp, kar~s~, zevcesini elinden alm~~ lar.
"isterim" deyu ifâde etdi. Sual olundukda, bir kaç gün mukaddem ~slâm'a
gelüp, hâkimin hânesinde oldu~un ihbâr etdiler. Yan~ na bir Müslim ve
bir dahi tercemân terfik~ yle, zevcesine irsâl olundu. "Ben ~skim'a geldim, seninle ac Idkam kalmad~, bir dahi benim semtime gelme" deyu tard etmi~. Bu takrir ile geldiler. "An~~ ald~~~ mda babas~na iki yiiz guru~~verdim, an~~versiin" dedi.
"Bu ldz~ m gelmez" dedik. "Öyk ise, kendi benden ayr~kl~~~na bir sened vers~in"
dedi. "Zird, ~iibhe ba~ka kar~~ bana varmaz" dedi. Bu vechile, lisân~ ndan bir
sened tahrir ve teslim etdik.
Yine Sal~~ günü, ba`de'l-asr, Kebir Tuna kenar~nda eski kara mahalli
ki, mukaddemâ anda, Rusyalu mürüruna mani` olmak içün bir kaç toprak tabya yapub, beklemi~. Bir iki top endahtlyla, cümlesi firar etmi~. Ertesi gün Rusyalu, o mahallden tonbazlar ile cisr bina edüp, geçmi~. Temâ~âsma, Tulca vekili Hüseyin Efendi ve bizim Hac~~ ~zzet Efendi ve kabâilden,sâb~ ka Ruscuk nâibi Sâkir Efendi ve bir kaç ittibacla gidilüp, temâ~â olundu. O mahalle bir iskele ve bir hân ve bir kaç dükkan yap~ lsa,
hayli menâfri miicib olaca~~~teyakkun olundu (17/a).
MAÇ~ N. ~ sakça'ya alt~~ saat ve H~ rsova'ya on iki saat mesafede vakr,
~brâil kar~ usunda, Tuna sâhilinde, ser-hadd-i ~slam bir karye ve iskeledir.
Eski kalcas~~ bay~ r üstünde olup, istilâdan sonra ehl-i ~slâm, varo~~mahalline binâ etmi~ler. ~ ki câmic i var. istilâdan sonra binâ olunmu~. Tahta minâreli Eski Câmic i, kara yerinde harb kalm~~ . Minâresi ve sakaf~~ mevcüd.
isakca'dan saat sekizde ç~ kup, Ranel karyesine geldik Anda asr~~ edâ
etdik. Unnâb yedik, Anbar-gölü g~ rlas~~ sa~da kalarak gelinüp, sonra göl
yine [sa~da] kalarak, baczen da~lar içinden geçüp, bu karyeye, bunun iki
saat mesafesi vard~ r. Bundan ~ sakca hudüdu bitüp, sonra binüp, bu karyeye üç çar-yek bac id olan Linkaviçe karyesine geldik. Bu Maçin'indir.
Ah~am-üstü inmeyüp, çorbac~ lara bah~i~~verüp, bir mikdâr gidüp, bir
düzde ah~am namaz~~ k~ lup, bindik. Sonra, gece saat üçde Maçin'e geldik.
Bunun on üç karyesi vard~r (17/b).
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Maçin, ~sakca'ya alt~~ saat ve H~ rsova'ya on iki saat mesafede vaki'
kar~ usunda, Tuna sâhilinde, ser-hadd-~~ ~ slam bir kasaba ve iskeledir.
Cumca günü bunda idik. Fi 27 ~ac ban sene 56. H~ rsova vekili Salih
A~a'n~ n bir salh-hânesi vard ~ r ( 8/b).
DAYE karyesi. Maçin'e sekiz saat ve H~ rsova'ya dört saat mesafede,
H~ rsova kuras~ ndan bir karyedir. Peçenin g~ rlas~~ yan~ nda. Maçin'den saat
yedi-buçukda ç~ kup, üç saat mürürunda, solda Harman-gölü üstünde,
Sersem-bay~ r~~ kurbünde, Maçin'in Tuz-kaya karyesinden mürür ve vakt-i
asrda Tuna kenar~ nda bal~ kç~~ kulübesine inüp, asr~~ ecla ve ah~ama karib
binüp, Maçin'e be~~saat mesafede Peçenin karyesi içinden mürür, bal~ kç~~
kulübesi arkas~ nda Ostorov karyesine gelüp, andan fenar alup, bir-buçuk
saat sonra, saat alt~da Daye ka~yesine geldik.
Ahyolu ile Misivri beyninde vaki` Bobarna demekle ma cruf mahallde,
pek amik olmayarak, Eflak tuzu ma ccleni oldu~unu, hengam-~~ istilada
Rusyalu ihbar etdi~in, Abdülahad A~a ihbar etdi 9/a).
HIRSOVA. Maçin'e on iki ve Bo~az-köyü'ne sekiz ve Silistre'ye yirmi
dört saat mesafede bir sagir kasabad~ r. Tuna sâhilinde, Eflak'la ser-hadd-~~
~ slam iskeledir. Ahir istilâcla iki yüz hâne mikdan imi~, ~imdi yüz hane
mikdand~ r. On iki gün muhâsara olup, sonra vermi~ler. Muhafiz~, silah~orandan Selim Pa~a ç~ra~~, K~rcal~~ Emin A~a imi~. El-hal Asitâne'de kapucu-ba~~~imi~. Kalcas~ n~ , sair !ula` gibi Rusyalu tahrib edüp, eseri kalmam~~d~ r. Ancak bir bay~ r üstünde, zehir anbar~n~ n divarlar~~ kalm~~d~r ve
câmic ini, hasta-hâne etmi~~oldu~undan tahrib etmemi~. El-hal bakidir.~çinde namaz k~ l~ nur ve andan gayn kasaban~ n câmic i yokdur. Ancak
bir mikdar hal-al) olmu~. On bin guru~~mikdan masânfa muhtacd~ r. Sakafi ah~ab ve kiremitli ve minaresi hacerdendir. Ancak ~erefenin etraf~~ harb olup, ah~abdan ~erefe yap~ lm~~.
Hammam~~ yokdur ve etmekçi fur~ n~~ dahi yokdur. Herkes laz~ m mikdar~~ ekme~ini, hânesinde tabh ederler. Misafirine laz~m nân~~ hanelerde
tabh edüp, bacz~~ fukara bey' ederler. Kar~usunda iki saat a~a~~ da, Eflak'in
Yelamite nam iskelesi vard~ r.
Tulca ve ~sakca, Rusyalu huclâclu ve ~sakca-Maçin beyninde, kar~uda
Bo~dan huclüdudur ki, Kalas bunun içinde, Bo~dan'~ n i~lek iskelesidir. ~sc.
ma ~ l ve Tomarev Rusyalunundur. Maçin'e gelmezden üç saat mikdan evvelce, Bo~dan hudüdu bitüp, Eflâk hudüdu girer ve ~brail, Eflak'indir ve
Maçin'e gelmezdenki hududdan, H~ rsova kar~ usundan ve Silistre kar~u-
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sundan, t Ada-kalcas~'na var~ nca Eflak hudûcludur ve bunlar~~ cümlesinin,
Tuna kenar~ndan bir çar-yek ve n~sf saat ve dahi akl ü ekser mahallerde
kortina karayollar~~196 vard~r. Leyl ü nehir muhafaza edüp, geceler tâbesabah sabah gülâbiye ederler.
Dâye köyü, G~ rliç, Çoban-kuyusu, H~rsova, Tatarândan Rahman. Bu
be~~mahalli ekin çekrnekde iken, dolu urup, ekinlerini külliyen telef etmi~~
oldu~undan, tohumluk içün muhas5.11 beyden istikraz-~~ bu~day istediler.
01 dahi, ekecek zaman verme~e vacd etdi. Dolunun iri ceviz mikdar~~ ve
yumurta mikdar~~ dâneleri olup, etraf~~ hayli ihâfe, gece saat bir ile iki beyninde nüzül etmi~. E~er gündüz olsa, çok mezarrât~~ olur imi~.
Nihayet, gümrü~ü mahiyye be~er yüz guru~~tutar. Kendüsünden ç~kan metac, ancak bal~ kd~ r (2o/a).
S~L~STRE. Fi 7 Ramazan sene 56. Vürûdumuzun ertesi pazar günü,
bacde'z-zuhür meclis kona~~~havlusunda kürsü vazc~yla. Emr-i ~erif lutaat
etdi. Sonra müfti efendi duâ etdi. Bacdehu meclis odas~n~~ ve sair mahallât~~
tema~a etdik. O esnâda asr ezan~~ okundu. Biz mahallimize geldik, kâtib
efendiler cam~~ e gitdiler.
Pazar-ertesi gecesi, muhass~ l Halil Bey ve Baba-da~~~muhass~l~~ Hüseyin A~a ve ~akir Efendi, iftar' bizimle etdiler ve baccle't-teravih, be~~aded
çorbac~~ geldi ve miralay bey ve müfti efendi ve hâkim efendi geldiler ve
süvari yüzba~~s~~ ve taclimci mansûre geldiler ve topçu yüzba~~s~~ geldi.
Sal~~ gecesi yine, sab~ kdakiler iftar~~ bizde etdiler. Bacde't-teravih yine
topçu yüzba~~lan dört nefer geldiler ve meclis çorbac~s~~ geldi ve Halil Bey,
mâliyyeden yeni gelen mekâtibi getürdü. Abdurrahman I~~ld~, ~brahim
A~a kapucu-ba~~~ve Silistre'nin eazim-i sahib-i nüfuzundan, ta~rada imi~.
Geldi, Çihar-~enbih günü. Her gece gelür idi.
Penç-~enbih. ~ llet-i basurdan, hayli ~iddetli mürr icra olup, cümle bin
halle kona~~n kar~usundaki camiccle edâ-y~~ cumca olunup, hademe[ye] altm~~~guru~~[icta] olundu. Etrafa cümle ahali ve fukara tecemmüc etmi~, kimine selam ve kimine akça vererek, muhass~l beyler ile kona~a geldik.
Sebt gecesi, ayaklanm~~ s~cak suya koyup ve mürver içüb derleyüp [terleyüp] bir mikdâr hiffet bulmu~~ise de, yine ~zd~rab gitmeyüp, sebt günü
savma niyyet etmedik. Sebt günü Baba-da~~~muhass~l~~ Hüseyin Bey gitdi.
O dahi sâim de~il idi.
196 Karantina Karakollar~.
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istilida Hac~~ Ahmed Pa~a, Silistre'de vili olup, gayet
halini hikâye etdiler ve Serd Mahmud Pa~a dahi bunda imi~. Lâkin bir akças~~ ve
be~~on âdemden gayn kimesnesi yo~~imi~. Cesür imi~. Cisr kurup geçer
iken, temâ~a edüp, bir top endaht etmi~ler ve Ahmed Pa~a evvel bar-girlerini ve e~yis~ n~~ Edime'ye irsil etmi~~ve kendüsü diimi zir-i zeminde ikamet ederimi~~Bunun çok rezâletini beyin etdiler. içeriide bir alay Deli-orman deli-kanlusundan nizam olup, ol hayli ~iddetli muhârebe eder iken,
Necib Pa~a gelüp "Ben pddi~dh askerini k~rchramam" deyu, asla cenk etdirmeyüp, esir oluncaya dek muattal kalm~~lar. Necip Pa~a yine saat üçde
bir tabya basma~~~tertib, iki tarafdan yürüyü~~etmi~. Bacz~s~~ "Sabah USLU
olur, bu vakit olmaz" demi~~ise de dinlemeyüp, yürümü~. Zulmetde bizim
nefer birbirini urmu~lar. Nihâyet, bilâ-kaide rücuc etmi~ler. ~ehidler meydanda kalm~~, kald~ rmam~~lar. ~çinde bir hayli mecrüh kalm~~. ~ ki gün il
salm~~, kimse gitmemi~, kefere taraf~ na.
Tarale~'de korentina niz~ n Dimitraki, halen Devlet-i aliyye taraf~ nda
kemâl-i sadâkati olup, bu tarafa geçen göçlere i~ne eyler bir gayi~ r kimesne imi~. Binen-aleyh, merhürn Sultan Mahmud kendüsüne ni~an vermi~.
Bu dera hasta olup, Bükre~'e gitmi~. Anda yirmi bin guru~la beraber bir
pi~-tahta içinde, ni~in~ n~~ sirkat etmi~ler. Bu def`a bir ni~an verilmek istid'as~ na, Sacid Pa~a'ya bir mektup tahrir etmi~.
Cimic-i atik, ki Bayrakl~~ Câmici deyu ~ehirdir. Fehim Bey i`rnir etmi~. Sonra Selim Mehmed Pa~a hedm edüp, yeniden bini etmi~. 'stili-y~~
âhirde bir mikdâr zedelenmi~. Mirza Sacid Pa~a dahi anlan ~slih etmi~.
Kur~unlu Câmici, kara bini-emini Çelebi A~a bini etmi~. Ak-kapu, cum
`ay~~ bunda edâ etdik. Ivaz Pa~a Câmici. Saturlu Cimici. Seyyidi Efendi
Câmici. Hac~~ Ahmed Pa~a Câmici.
Yedi aded mülhak kazilara, ancak bil-meclis üç vekil nasb olunmu~.
Topcu ve Umur-fak~~ kazâlanna, yüz guru~ luk ve Afaltar ve Karalar ve
Çardak ve ~arl~~ kazilanna iki yüz guru~~maa~la ~brahim A~a'n~ n birâderi
Yusuf A~a nasb olunmu~. Yem~ inli, nâhiye, Topcu, bu dahi, Karalar, bu
dahi, ~arvi, bu dahi, Afaltar, bu dahi, Çardak, kazâ. Umur-fak~, kazâ,
Yem~inli, aded-i kur: 96.
Taraf~ m~zdan, aczidan Elhic Tihir Efendi'ye iki yüz [guru~] verilüp,
bir mevlid-i ~erif k~raati sipari~~olunmu~du, Ramazan-~~ ~erif~ n. K~raat
olunmu~~ve in~i-allahü'r-rahman, beher sene k~ raati vaccl olunup, vakf-~~
~erif~ mizden akças~~ tanzim olunacakd~ r.
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Derün-~~ kasabada mey-kede: 22 aded. Silistre muhass~ll~~~~dahilinde
reyâ kuras~ nda tahsil olunan kontur bedeli: 40.975 guru~, varo~~konturundan tahsil olunan: 4.920 guru~, yekün: 45.895 guru~. Varo~~konturu
bedeli: 16.000 guru~ , balada teslimatlar~: 4.920 guru~, bakiyye: ~~ ~ .o8o guru~. Mâhiyye, alas~: 40 guru~, evsât: 30 guru~, ednâ: 20 guru~~(2 /a).
Ve Sal~~ gecesi. Fi 15 Ramazan sene 56, bizim takvim ic tibariyle. Silistre'nin savm1 ictibariyle, fi 14 Ramazan sene -. Zira ~a`ban'~~ isneyden isbât edüp, Çihar-~enbih'den sâim olmu~lar. Bu gece taraf~ m~ zdan, muhass~ l bey ve müfti ve hâkim efendi ve di~erlerine, iki yüz guru~~teslim olundu. Bir mevlid-i ~erif k~ raati sipari~~ve fazâili beyan olundu ve in~a-allahü`r-rahman bizim vak~ fdan her sene icras~~ vacc~l olundu. Dil-ni~in Kad~n
rühiyçün aleyhü'r-rahmete 1".
Silistre; Vama'ya 24 saat, Kozluca'ya 18 saat, Yeni-pazar'a 18 saat,
~umnu'ya 18 saat, Hezar-grad'a 18 saat ve Ruscuk'a 24 saat mesafededir i".
Külli ba~lar~~ olup istilâ sebebiyle harb olup, yeniden icmar ve gars
etmek üzeredirler. Ruscuk'un üzümü bunlardan acla oldu~undan, ~imdi
çubuklar~~ dâimâ andan getürüp, gars ederler. Etraf~~ bir saat mesafe mikdar~, dairen-madar ba~lard~ r. ~imdi tahminen k~ llet-i nüfüs oldu~una nazaran, bunlar~n cümlesini ihyâ edemeyeceklerini ifade etdiler. K~rk senelik
ve altm~~~senelik, ziraat ile me~gul ademler var, "Bu sene-i mübdrekede olan
mendf~c i ve kesret-i h~ntayz, bn~ ren mii~dhede etmedik" deyâ ifade etdiler, Asel.
Baba-da~~~havâlisinde kovanlar~~ progon etmek kacide olup, Silistre'de dahi
ad li olur ise pargon edüp, olmaz ise, cümlesini birden fuç~ya basup, ezerler imi~. Yel-de~irmeni bunlarda istilâdan be~rü Rusyaludan görülüp, adet
olmu~. Kazalar~ nda ~imdi, otuz mikdar~~ peydâ olmu~. Kazalar~ nda ~imdi,
otuz mikdar~~ peydâ olmu~. Silistre'de be~~aded var idi.
Müteaddid mâ-i carileri olup, der5n-1 ~ehirde mahallat-~~ müteaddidde
çe~meler ve baz~~ cevami`de dahi ~ad~ rvan dahi vard~ r. Adli sular~ , P~ narba~~~ve Kö~k-suyu dedikleridir. Onlar[~ ] icra eden Sinan Pa~a'd~ r. Bundan,
~imdi derün-~~ ~ehirde alt~~ aded çe~me vard~ r ve bir su dahi, kendü Kapan- st~yu'dur. ~skender Pa~a icra edüp, on dört aded derün-~~ ~ehirde çe~1 ' Burada, Ahmed Arif Hikmet Beyefendi'nin, henüz vefat etmi~~olan halilesi için,
her sene mevlid okutmak istedi~ini görüyoruz. Fat~ ma Dilni~in Kad~ n ~ n mezar kitabesi için
bk. Mahir Ayd~ n, Ayn~~ makale, s.255.
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mesi vard~ r. El'an cümlesi muattald~ r. ~imdi icrâ,otuz bin guru~a muhtaç
imi~. Sinan Pa~a'n~ n bir câmici ve hammâm~~ olup ve iki aded medresesi
olup, cümlesi el'an arsa-i hâliyedir. Ancak hammâm~n bak~yye-i âsânn~~
zir-i zemin yapm~~ lar. El-hâl mevcüd imi~. Bu dera harabeleri dahi o mahallde h~ fz etmi~ler. ~ ki sene mikdâr~~ muhârebe olunmu~~ise de, âhir k~ rk
be~~gün ~iddet üzre ve etrâf~ n~~ handek çevirüp, müstakillen gülle ile
dövmü~. Nihayet Müfti Tabyas~~ yan~ ndan la~~m atm~~, yine der-akab
içerüden handek kazup, top vazc~yla mukabele olunmu~~ise de, zacf-~~ târi
olup, Tuna'dan ~ umnu ordusuna hallerini bildirüp, imdâd istemi~ler ise
de, "Sal~s edin, imddd gelmek dze~edir" demi~ler ise de, bir kimesne zuhür-~~
gaye izcac edüp, âk~ bet vire, ç~ km~~lar. Muharrem ibtidâs~ nda verilmi~dir.
K~ rk dört senesi Zilkaccle'nin on be~inci ahd günü, ria-~~ H~z~r'~n evâilinde Rusyalu tekrar karay~~ muhâsara edüp, k~ rk be~~gün muhârebe ve
tazyik ile âhirü'l-emr, mukavele ile teslim olunup, on be~~gün mikdân pazar edüp, halk e~yâs~ n~ , ne mikdâra bahâ bulmu~~ise füruht edüp, k~ rk
be~~senesi Muharremü'l-harâm~ n onuncu isneyn günü, Silistre'den hürüc
etmi~ler.
}(aran~ n dört kapusu olup, birisi Saray-kapusu, di~eri Çay~ r-kapusu,
üçüncüsü ~slambol-kapusu, dördüncüsü Varo~-kapusu. Çay~ r-kapusu'nu
muhârebe esnas~ nda Rusyalu tahrib etme~in,ahâli sedd edüp, el'an mesclüd kalm~~. Pazar-ertesi, fi 14 Ramazan sene 56, baccle'l-asr, muhass~ l bey
ve miralay bey ve birinci topcu yüzba~~~Mehmed A~a, bizim adamlar ile
Saray-kapusu'ndan ç~ kup, etrâf~~ temâ~a ederek, kenârda ~alopeler içün ~ brahim Pa~a bed' edüp, Selim Mehmed Pa~a'[n~ n in~âcl etdi~i liman~~
gördük. ~ smi Lom demekle arifdir. ~imdi ~alopelerden bir nesne yokdur.
Liman dahi harabeye mü~ rif olmu~. Saray-kapusu hâricinde kortine mahalli ve merhüm Sultan Mahmud'[un] te~rif~ nde binâ olunmu~~iki fevkani
ve iki oda tahtâni ve iki kahve-oca~~n~~ mü~temil kasr~~ ve merhümun te~rif~ ni muhbir, ikame olunan mermer-i amüdi temâ~a etdik ve liman
kurbünde ve hâricinde bir mahall var ki Çatma Mahallesi derler. Sonra,
ta~ra Çengel Tabyas~~ cânibinde, bu istilâda müstecir reyâ mahallesi ve
kalil Müslim mahallesi kuruldu. Bunda evvel Çay~ r-kapusu'yla ~slambolkapusu beyninde, la~~ mla Rusyalunun atup yürüyü~~etdi~i mahallât
görüldü. Ordu Tabyas~~ ve Müfti Tabyas~~ beyninde. Sonra Varo~-kapusu'ndan girdiler. Sonra birinci topçu yüzba~~s~~ Mehmed A~a'ya, topçular
içün üç yüz guru~~bah~i~~verildi.
Kara on aded tabya[y~ ] mü~ temildir ve hâricinde iki tabya dahi olup,
cümlesi on ikidir. DerC~ n-~~ karada: Mühendis Tabyas~ , Ordu, Müfti, ~s-
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lambol-kapusu, Gaziler, ~ahin, Gümrük, Çengel, Binâ-em.ini, Pa~a. Hâricde: Ta~ra-çengel, Liman Tabyas~.DerCin-~~ karadaki âsâr: ~~ aded topçu k~~las~, 2 aded mühimmat anbân, 2 aded zehir anbân, 2 aded cebehâne.
Cebehânenin biri gayet aclâd~ r, ancak divârlan tacmire muhtâçd~ r. Mâacclâ
mahaller kabil-i isticmâl de~ildir. Hengâm-~~ istilâda çok havân olsa, Rusya
takarrüb etme mümkün de~il imi~. Ancak dört aded havanlan ve iki nefer
lâ~~mc~lan vâr imi~~(2 /b).
Silistre'dir.
RUSCUK. Müstakill kürsi-i muhass~l ve makarr-~~
gecesi
saat
Vapur sefinesiyle, Ramazan-1 ~erifin on yedinci Penç-~enbih
be~de iskelesine vünkl edüp.
Mü~ir-i eyâlet-i Silistre, Vâs~f Mehmed Pa~a, Ruscuk'da mukim. Ferikandan muhass~l Hâfiz Pa~a. Zabtiyye topçu livas~, Yerköylü Mehmed Pa~a. Sad~kemini ~ mam-zâde ~bi~~A~a. Aczâdan, Portakalc~-zâde Hac~~ Mehmed A~a. Aczâdan, Hüseyin Efendi, nüfös nâz~ n. Aczâdan, Mühür-dâr
Ahmed Efendi, Uzunâbâdi. Nâib, Müfti Hâfiz Osman Nuri Efendi.
Tahrirâtla El-hâcc ~ zzet Efendi ve Tatar Hüseyin, Asitâne-i aliyye'ye
irsâl olundu, El 22 ~evvâl sene 56, Çihâr-~enbih, baccle'l-asr ~slimye firârilerini Bükre~'den mahallerine getürmü~~olan Vidin Vâlisi Hüseyin Pa~a
hazretlerinin mütealliki El-hacc Tosun A~a, ~slimye'den geldi, El 23 ~evvâl
sene 56, Penç-~enbih. ~slimye'den bile ahâlisinin hareketine dâir mazbata
geldi, fi 24 ~evvâl sene 56, Cumea. SeherT liva Mehmed Pa~a geldi. Bizim
Fâik Efendi ve Hac~~ Osman A~a ve Hac~~ Tosun bizde idi. Sonra mü~ir
pa~a geldi. Bunlar gitdi, sonra muhass~l Hâfiz Pa~a geldi. Câmi kurbünde
mey-kede derine mazbata ifade olundu ve evkaf hanlar sual olundu. Ezan
vakti gitdiler. M~s~r'dan yetmi~~gemi, haber geldi~in, vapur memüru Luka'dan rivâyet etdiler. Sonra cumca[y~] edâ ederek, sonra nâib ve müffi ve
a za geldiler.
Silah-dâr Hân~, câmic ve medreseye mevkuf, Niksâri Câmici'ne mevkuf. Müfti Hân~, çe~ melere mevkuf. Alâiyyeli Mustafa Pa~a Câmici'ne
mevkuf hân, içinde Yehud sâkin. Kara Ali Bey Câmici'ne mevkuf hân,
içinde Yehud sâkin (22/a).
Penç-~enbih gecesi saat be~de geldik. Vapur yana~d~. Mü~ir pa~a tarandan
imi~, bir sakall~~ a~a geldi. Sual etdik, kapucular kethüdâs~~ imi~, bif~
zi kar~ulama~a gelmi~. Bizim esbler Silistre'den dahi gelmedi~inden, bir
rahvan getürmü~. Bir mikdâr kavâs ve zabtiyye neferân berâber gelmi~,
"Bunlar nipin geldi, bizim, kar~ulama, usüliimtizden de~ildir" dedik. "Bunlar her
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gün bu mahalkle gezer/er. Bir haz~rk~nm ~~~zahmetli mas kha t de~ildir" dedi. Bi-

zim, Silistre'den mahall tedârikine irsal etdi~imiz Tatar Hüseyin dahi vapura geldi. Bir kimesnenin kona~~n~~ tahliyye etmek üzere olduklar~ n~~ ve
nihayet, mahall bulunamaz ise câmice inece~imizi ifâcle ile terk etdirüp,
misâfir-hâne tanzim olunmu~~menzil-esbleri ahurunu mü~temil mahalli teclarik etdi~ini haber verdi. Andan rahvana süvâr olduk. Kavâslar pi~gâh~m~za me~y etdiler. Zarûri, mac-~zd~ rab azimet olunur iken, pi~imizde imi~.
Kapucular kethüdâs~~ var imi~, gelüp, "Do~ru pa~a efendimize gidelim, zil-d
muntaz~ rchdar" dedi. "~imdi misdfir-l~âneye ntizill edelim, bac ()leh:2 mi~ldkat ede/rizr dedim. Mahallirnize indik. Saat I" hudûdlar~ nda, sabah, Penç-~enbih.
"Halk~n belki asir olur, Cum` a günü bac de '1-cumc a, emr-i ~erif k~raa t olunmas~~
~ntindsibdir" dedik, kapucular kethüdas~ na.

Curn`a gecesi, hafi. Cum`a-ertesi bac cle't-terâvih naib ve müffi sair aczâ geldiler, bir mikdâr ikamet etdiler, gitdiler. Verâdan muhass~l Hâf~z
Pa~a ve topçu livas~~ Mehmed Pa~a geldiler, bir iki saat oturdular. Bacz~~
mekâtib getürdü, z~ mn~ nda[n] ~übhe etmi~. Hasbe'l-fehm nde olundu,
gitdiler. Yine bu gece, saat sekizden sonra korucular geldiler. Varna ve
~umnu bula~~ k olup, bunlara mukayyed olunamam~~ . Bunlardan ~ikayet
ve taleb-pezir husûsunda, cümlesinde kusur vâkic oldu~unu beyanla,
mü~ir pa~a taraf~ ndan tesmiyye ve Varna'dan bir emr-i ~erif re'y olundu.
Pazar gecesi dört nefer mülakat içün geldiler. Giridli-zade tebeas~ ndan:
~alopeler kapudân~~ tersâneden Ömer Bey, ~brâilli El-hâcc Osman A~a,
di~er. Sonra gitdiler. Pazar-ertesi gecesi, kapucular kethüdâs~~ Haf~z A~a,
Hac~~ ~zzet Efendi geldiler. Mü~ir pa~a te~rif buyuraca~~n~~ ifade etdi~in bize ihbar etdikde, misâfirhânede bizler "~~krdmda kusdr ederiz ve mii~ir hazerdttna, bikra hdneye gelmek mündsib de~ildir" deyû, mencine tasaddI olundu.
Sal~~ gecesi baccle't-terâvih Bereket Molla-zâde bacz~~ mes'ele sual, infisâlle,
mü~ir pa~a himâyesinde sakin imi~, o geldi. Bir mikdar ikamet esnas~ nda,
"Mü~ir pa~a geliyor" dediler, der-akab gitdi. Mü~ir ve muhass~l pa~a geldiler, hayli müddet ikamet olundu. Tamâmen posta ahvâlini beyân ve basmalann~~ k~ raat etdik. Bu maddeye dair bacz~~ ~ey' hal olundu.
Fi 12 ~evvâl sene 56. Ahd günü erken, Haf~z Pa~a geldi, ser-beste defterini getürdü. Verâs~ ndan ~akir Pa~a geldi, bir mikdâr oturdu, vedac
edüp gitdi. Veras~ ndan, nâib ve müfti ve nüfûs nâz~ n Hüseyin Efendi ve
sad~ k-emini ~mâm-zâde ~ bi~~A~a ve aczâdan Portakalc~-zâde Hac~~ Mehmed A~a geldiler. Eytâm husûsuna nizam vereceklerini ifade etdiler ve
t

" Saati yaz~ lmam~~t~ r.
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kuraya i~ne bakar ve tahammülle olup ve "Lâkin mfrf deynini edâ edeceklerine ilaiyarlar kefil olmad~~in" dediler. Sonra, Silistre muhass~l~~ Halil Bey geldi, hayli oturduk, veda` edüp gitdi. Kapu yan~ nda bir Ermeni sarraf
getürdü. Silistrelde] menfi macclen sarraf~ n~ n kal-ini imi~. An~n ~tlak~n~~ recâ etdiler ve Haf~z Pa~a, katibi G~ rl~~ Ahmed ile gelmi~ idi. Defteri açup,
bir mikdâr sual ve tashih-i mevadd etdik ve Osman A~alyal Kazak tesviyyesini söylemi~dik ve bizim arabaya cam sipari~~olundu.
Gurre-i ~evval sene 56, Çihâr-~enbih günü ~yd-i ~erif" oldu. Ni~boPazar-ertesi'nden
lu'dan ve sair mahallerden Ramazan-~~ ~eriti
tutduklanna mebn~~gelüp Ruscuk'da dahi isbât olundu. Bizler Sal~'dan
sâim oldu~umuza mebni, bir gün savm zimmetimizde kald~. Çihâr-~enbih
gecesi mü~ir pa~a hazretleri gelüp, bunu muâyede tutup, yar~n taraf~ndan
terki rica olunup, yine topçu livas~~ Mehmed Pa~a geldi ve meclis tak~m~~
ve bir kaç kimesne geldi. 2 ~evval, Penç-~enbih, mü~ir pa~a hazretleri ve
muhass~l Haf~z Pa~a geldiler. Biz so~ukdan gidemeyüp, izhar-~~ mahci~ biyyet etdik. 3, Cumca, biz mü~ir pa~a hazretlerine gidüp, kapuda, cümlesinin
odas~ na gitdik ve andan, namaz~~ Hac~~ Yusuf Camici'nde edâ etdik. Sebt.
i Hüseyin A~a'n~n adam~~ Hüseyin, Baba-da~~'na akça ile
Ahd, Baba-da~~
mektubla ç~ kd~. ~sneyn, bir kad~ n, yetimlerin husiisiçün muhakeme katibi
Hasan Efendi'den ~ ikayet ederek, bir arzuhal verdi. Meclise gönderdik,
tanzimine mübâ~eret etdiler. ~ahsen, Silistre muhass~l~~ Halil Bey geldi.
Mü~ir pa~aya muayedeye ve bize mülâkata. Yine müfti ve naib ve sab~ k
Silistre müftisi geldiler. Bir Yahüdi'nin, tuz husüsundan, garmaya vermeyüp, ald~~~~akça söylediler. "~ fsitâne'ye mazbata etdik", dedi. Bu gün Yahüdi, bir arzuhal-i musannac getürdü. ";isitânt'ye yaz~ld~ ", deyu cevab verdik. Erba'an, yine Halil Pa~a bize geldi. Sonra muhass~l Haf~z Pa~a geldi.Hamis, yine Halil Pa~a geldi ve kortina naz~ n Necati Efendi, Rusya
postas~~ geçüp, yine pasaportun göstermedi~in iffide etdi ve adam~n~~ kakup,
koymu~. "Asitâne'ye ifcide et" dedim. Cumca, mü~ir pa~a hazretleriyle muhass~l Haf~z Pa~a te~ rif, namaza kal% gitdiler ve bunlardan mukaddem,
topçu Mehmed Pa~a ve kapudan Çimer Bey'in te~ riflerinde gitdiler ve anlar, biz de Silistre muhass~l~~ Halil Bey geldi ve bu gün, T~rnova hakimi
Edhem Efendi'den ve muhass~ ldan bir mektüb, bize intizarlann~~ irade
eder ve Asitâne'den Tatar gelmi~, tevcihat-1 vüzera haberiyle. Sebt, Haf~z
Pa~a geldi ve T~ rova'ya cevab gönderdik ve korentina me'muru Necati
Efendi geldi. ~akir Pa~a'y~~ muhafaza ile içerii alaca~~n~~ ihbar etdi ve bizim
Ramazan Bayram~ .
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~zzet Efendi, ~akir Pa~a'ya "Ho~geldin", ~zzet Efendi varmadan, ~akir Pa~a
geldi. Haf~z Pa~a bizde idi. Sab~ k nâibden, Raif Pa~a irsal olundu, üç bin
iki yüz guru~~içün, sab~k nâibler içün tahvil ald~~~n~ , dedi (22/b).
Ruscuk'da kin cevamic mesâcid:
Camic-i cedid Mahallesi'nde vaki cevamic ve mesâcid: Amavud
A~a'n~n binâ etdi~i Debba~-hâne Câmici, etraf~~ kerpiç divarl~ , tahta minâreli, havlusunda üç medrese oda ve bir mektebi. Hac~~ Yusuf Câmici, pa~akapusu civar~nda, üzeri kubbeli cami`, etraf~~ parmakl~ kl~~ ve ta~~minâreli ve
tehi bir mektebi ve havlusunda mekabir, bir kaç. Bunda cum`a k~ld~k.
Hüseyin Hoca Camici, üzeri ah~ab, etraf~~ ta~~divar ve ta~-kâri minaresi ve
havlusunda mekabir-i Müslimin, sokak a~uru medrese kurbünde oldu~undan, bânisi gayr ise de yerlüye nisbet olunur. Salk~ml~~ denmekle arif Hac~~
Ali Camici, ta~~minâreli ve etraf~~ ta~~divan~ , mekabiri mü~temil, bunda
cum a k~ld~k, evvel. Goganez Cam~~ 1, sakaf~~ ah~ab, dolma divarl~ , tahta
minâreli, civar~~ mezâr-istân, asla vazifesi yokdur. Yurtmaç Câmici, çubuk
dolma divarl~ , tahta minareli, havlusunda iki oda ve bir mektebi var. Pazar-yeri Câmici, Camic-i cedid, Hac~~ Ali Camici nâmlanyla arif, geçen-ta~~
minâreli, etraf~~ ta~~divan~~ ve mekabiri hâvi, tevsic olunmu~. Kara kapusu,
ordu-kapusu haricinde, bilâ-minare mescid.
Hac~~ Musa Mahallesi'nde kâin mesâcid ve cevâmi c: Bey-mezarl~~~~
nâm mahall kar~usunda, Hüsâmeddin, nam-~~ di~er Kara Hac~~ Mustafa
A~a'ya nisbet olunur, Elçi-o~lu Camici, ta~~minâreli, kerpiç divarl~~ ve bir
mektep ve bir mikdar havlulu. Mahall-i merkum veras~nda Hac~~ Mehmed
Câmici, tu~la minâreli, kerpiç divarl~ , mekabir ve bir harb mektebi
mü~temil. Kapan-çar~ usu'nda, dükkanlar üzerinde, BâIi-zacle Câmici, fevkani, etraf~~ tahta, bila-minare. Un-meydân~'nda, fevkani Hac~~ Musa Cami
c.
1, tahta minâreli, havlusunda mekteb ve mezâr-istân ve alt~nda bakkal ve
çömlekci ve ta~c~~ dekâkini. Ermeni Mahallesi nâm mahalle karib, Hac~~
Süleyman A~a Camici, etraf~ , divarlar~~ harb ve tahta minareli ve havlusunda mekabiri havi. Dane Usta Câmici, etraf~~ parmakl~kl~~ ve tu~la minareli ve bir harb mektebi ve mekabiri hâvi. Baçdarl~ k nam mahallde, Kad~~
Hüseyin Efendi Câmici, tu~la minareli, etrâf~~ ta~~ve kerpiç ve mekteb ve
makabiri hâvi. Büyük-çar~ u ortas~ nda Bayrakl~~ Camic i ki, Defter-dar Ali
Efendi bina etmi~dir, etraf-~~ erbacas~~ ve minaresi ta~ dan. Alâiyyeli Mustafa
Pa~aln~ n] bina etdi~i San-yar kapusu çar~ usunda, Baçdarl~ k nam mahallde, Memi~~Dede Tekyesi'nde kâin câmic, çit divan~~ ve tahta minareli.
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Kara Mustafa Mahallesi'nde kin cevâmic ve mesâcid: Gönek-kapusu
civar~nda Kuzu Hac~~ Hüseyin Câmici, kerpiç divan~~ ve ta~~minâreli ve civânnda iki mekteb ve bir mikdâr a~açl~k. Kalca hâricinde, Lom ba~~nda,
fevkani Celilo~lu Câmici, harb çit divarlan ve tahta minâreli ve bir mikdâr ittisâlinde arsay~~ hâyi. Kalca hâricinde, iskele civar~nda ~brahim Pa~a
Câmici, bilâ-minâre, ittisâlinde bir mekteb ve delcâkin oldu~u, Tuzcular
Câmici. Eski-saray nâm mahallde, Eski Saray kurbünde Bali Bey Câmici,
etrâf~~ ta~~divan~~ve tahta minâreli havulusunda makabir oldu~u. Hac~~ Teles Câmici, Taylesan Câmici, dahi derler, divan çit tahta minâreli ve etrâf~~
a~aç parmakl~k ve mezâr-istân~~ hâv~. Benli Câmici, divân ve minâresi tu~la, etrâf~~ a~aç parmakl~k, ittisâlinde mekteb ve mezâr-istân~~ hâvi. Ta~~Mescid demekle arif, Ay~e Han~m Mescidi, tu~la, minâresiz, etrâf~~ ta~~ve mezâr-istân~~ hAvi. Câmic-i atik, Abdülbâki Pa~a Câmici, divarlan be minâresi
ta~dan, kel* mezâr-istân~~ ve ta~ra kapusu zirinde çe~meli ve kar~usunda
bir medrese ve yedi oda ve bir tahtiyye ve bir mikdâr ba~çeyi hâvi. Mirza
Sacid Pa~a Câmici, asl~~Boyal~~ Câmici denmekle arifdir. Muhterik olmu~,
sonra Sacid Pa~a, divân ve minâresi tu~la, ittisâlinde bir maksüre, taht~nda bir mekteb, di~er dört dükkân, iki mahzen ve di~er iki mahzen ve di~er mahzen, taraf-~~ luble harâbe hân arsas~~ ve bir taraf~~ medrese ve
dülcicânlar ve iki taraf~~ tarik-i âmm. Mahmud Voyvoda Mahallesi'nde
Kurrâ Câmici ki, ~imdi Çelebi A~a denmekle me~hürdur, ta~~divan~, tahta
minâreli, civânnda bir mikdâr mezâr-istân~~ hâyi. Gümrük civânnda,
Gümrükcü El-hâcc Mehmed A~a Câmici, divan~~ tu~la ve minâresi ta~dan,
fevkani civânnda kütüb-hânesi ve bir kaç mezân hâvt, ta~~divan. Bican
Mahallesi'nde Alaiyyeli Mustafa Pa~a Câmici, minâresi tahta, divan s~val~~
çit, civânnda medresesi, yedi aded odas~~ve bir mektebi. Mesih Voyvoda
Mahallesi'nde fevkani Haydar Bey Câmici, divarlan tu~la ve minâresi ta~dan, alt~ndan yol geçer ve kapusu alt~nda bir bâb çe~me var. Yine Mesih
Voyvoda Mahallesi'nde, Bal~k-pazar~~nâm mahallde fevkani câmic, divarlan tu~la ve minâresi ta~t~~ ve bir mikdâr mezâr-istân ve bir mektebi hâvi
Miksarl Câmici (23/a).
Pergos, Zi~tovi, Parl~~ karyesi, Resne karyesi, T~rnova, Lofça, Pleyne,
Ni~bolu, K~rte karyesi, Ravitsa, ~stavertisa, Rahova, Bütan, Vulçadnma,
Lom, Akçar, Vidin, Veytbol, Topolofça, Volkova~slatna, Berkofça, Hankenise, Sanpirot, ~ehirköyü, Akpalanka, Ni~, Halkal~, Sofya, Ormanli, ~htiman, Yelliköy (23/b)20I.
201 Kuk tefti~~giizergahma dahil olan mahaller.
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PERGOS. Ruscuk kurâs~ ndand~ r. Beynleri üç saat mesâfedir. Ruscuk'dan Zi~tovi'ye azimetimizde, anda bir gece beytt~ tet olundu, muhtâr-~~
karye Hac~-o~lu Ömer A~a'n~ n hânesinde. Ruscuk'dan ~ehr-i Zilkaccle'nin
yirmi yedinci Pazar-ertesi günü, ezân-~~ magribe karib, hürûc olunup, Sal~~
gecesi saat dörtde, karyeye vüsül müyesser oldu. Bir ~iddetli gece idi. Zira
cümle etrâf berfle memlû ve cümlesi buz tutmu~~ve rüzgar ~iddet üzre
esüb ve k~la~ozlar dahi yolu ~a~urduldar~~ gibi, bizim adamlar me'yûs olma derecesine geldiler ise de, yine cenâb-~~ Hüdâvend-i kerim ihsân buyurup, yolu bulduk ve bir saat gecikerek, gece saat dörtde karyeye geldik. O
gece beytûtet edüp, ertesi Sal~~ günü saat yedide, Hac~-o~lu ho~~kimesne
olup, yol göstermek içün beraber olup, hareket etdik. Selç nüzül ederek,
yine Ruscuk kurâs~ ndan Basin nâm karyeye, edâ-y~~ salt içün nüzül etdik.
Bu karye Ruscuk'a alt~~ saat ve kezâlik Zi~tovi'ye alt~~ saat ve Pergos karyesine dahi dört [saat] mesâfede kâinedir. Basin karyesi pi~gâh~ nda, yirmi
yedi senesi hudülar~ nda Rusya, Ko~anl~~ Halil Pa~a'n~ n ordusunu bozup,
kendüsü dahi, anda ah~am üstü ~ehid olmu~dur. Karyenin üstünde, tepede kabri vard~r. Baccl ü baccl Ali Pa~a üstüne ta~~dikmi~, mevcûddur. Edây~~ asrdan sonra, yan~ndan hareket edüp, ~itâ ile katc-~~ râh ederek, magrib
esnâs~nda, sa~da, a~a~~da bir çar-yek mesâfede, Zi~tovi kurâs~ ndan Kirovna karyesi pi~-gâh~ ndan mürûr olunup, andan a~a~~~inerek, n~sf saat sonra, Nevgrad alt~nda, Yant~ ra nehri kurbüne vüsül bulduk. Nehir müncemid olmu~~ise, bir mikdâr mahalli vustunda gev~emi~~olup, havf olundu~undan, karyeden adamlar ç~ kup, delâlet ederek, âheste âheste, selâmetle
geçildi. Sonra Çeroviç'e hayvanlar ile gidüp, yine Zi~tovi kurâs~ ndan
Nevgrad nâm karyede, istikrâ olunan muhtâr[~ n] hânesine, Çihâr-~enbih
gecesi saat birde nüzül olundu (24/a).
NEVGRAD: Lisân-~~ âvâmda Novgrad derler. Zi~tovi kurâs~ ndan ve
beynleri dört saat mesâfedir. T~ mova kasabas~~ içinden mürûr eden Yant~ra nehri, bu karyenin kurbünden münir eder. Bu karyede, Ruscuk'dan
Zi~tovi'ye azimet esnas~ nda, Pergos karyesinden gelüp, bir gece beytûtet
olundu. ~ehr-i Zilkaccle'nin yirmi dokuzuncu Çihâr-~enbih gecesi saat birde, ~iddet-i ~itâ ile dahil olup, Çihâr-~enbih günü saat yedide Zi~ tovi'ye
azimet olundu (25/a).
Z~~TOV~ . Tuna sâhilinde, müstakill bir cesimce kasaba ve kazâd~ r.
Ni~bolu muhass~ll~~~na ilhak olunmu~ dur. Yirmi iki aded karyeyi mü~temildir. Defter-i nüfe~ su mûcebince, kasabas~ nda bin yedi yüz yetmi~~be~~
zükûr ehl-i ~slam ve iki bin elli alt~~ reyâ ve kazâs~ nda bin iki yüz altm~~~
zükûr ehl-i ~slam ve dört bin seksen iki zükür reyâ ki, cemcan üç bin
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otuz be~~ehl-i ~slam ve alt~~ bin yüz otuz sekiz reyâ ki, mahlüten cemic
dokuz bin yüz yetmi~~üç eder, mevcüddur. Kasaba-i merkumenin si~k u
pazar~~ ma mur ve ekser ahâlisi ehl-i ticaret ve tâ Amavudluk'a kadar, T~rnova üzerinden gelüp giden e~yâya i~lek iskeledir ve ekser ticâretleri
sürekçilik ve tuzculukdur ve kar~usunda Eflâk'in Zemniçe nâm bir büyük
karyesi vard~ r, i~lek iskeledir. Bey` ü ~irâlar~~ ândad~r.
Tuna sevâhilinde bulunan iskelelerin cümlesinin i~le~i ve macrnüru
budur ve Zi~tovi'nin tüccâr~, el'an cemic mahallâtdan kuvvetlidir ve lâkin
içinde râb~tal~~ vücühdan kimesne yokdur ve Rum-eli'nin, tâ Amavudluk'a
kadar, Eflâk cânibine i~lek iskeledir. Bunda aclâ çorab nesc olunur. Leyyin ve havl~~ olmak cihetiyle, Lofçacdan aclâd~r ve lakin, andan bahâs~~ ziyâdedir.
Sene-i sâb~ kada tamamen tevzicân: 432.471 guru~, bu del'a rahmü'lfukarâ tenzil olunan: 82.470 guru~, bakiyye: 350.00~~ guru~. Saati var. ~ ki
sürek salh-hânesi var. Ceneviz'den kalma, bir kaya üstinde bir harabe kal
cas~~ vard~ r. Çifte hammâm~~ var. Kasaba kurâs~ndan Belene nâm karye;
kendüye ve Ni~bolu'ya üçer saat mesâfede, bat~~ taraf~nda kâine, bir karye-i kebiredir. Pavelkânlar~ n kebiri anda ikamet edüp, cümle Pavelkân âna
tâbiedir.
Meclisi: Hakim, Mehmed Sac id Efendi, kuzâtdan Vidinli ~brahim
Efendi-zâde, as~l, 800 guru~. Muhass~l vekili, vücüh-~~ beldeden Salim A~a,
I.250 guru~. Müfti, El-hâcc ~brahim Efendi. Sand~k emini, El-hacc Hasan
A~a, 500 guru~. Bulgar çorbac~s~, Nokolçov, 200 guru~. Nüfüs nâz~ r~, ~smâil Arif Efendi, 200 guru~, Nüfüs mukayyidi, E~ref Efendi, 200 guru~.
Jurnal mukayyidi, 200 guru~. Zabtiyye. Mâliyye kâtibi, Mehmed Emin
Efendi, 500 guru~. Mukataalunun idaresine me'mür, El-hâcc Süleyman
A~a, 400 guru~. Gümrük göllerinin idâresine me'rnür Molla Mustafa A~a,
300 guru~. Gümrük idaresine me2mür Nucman A~a, 600 guru~. Gümrük
kâtibi hizmetinde Haf~z Abdürrahim, 150 guru~. Üç aded kenârc~ lar, beherine altm~~ar guru~dan, 1 8o guru~. Kirâ-hâne müdiri mâhiyyesi, 1 20 guru~. ~ ki aded sürekçilerin beherine altm~~ar guru~dan, 1 20 guru~.
Zabtiyye neferât~, süvâri ve piyâde: I yüzba~~, ~~ mülâzim, ~~ ba~-çavu~, ~~ çavu~, 2 süvâri on-ba~~s~, ~~ piyâde on-ba~~s~, 7 süvâri kasabada, 1 2
süvâri kazada, 14 piyâde kasabada, yekün 40 nefer.
Rüz-1 h~z~ r'dan sonra, k~ rk gün kadar hafta be-hafta hayvan panay~ r~~
kurulup, pazar yeri mahsülü: 3.000 guru~. Tahminen gümrü~ü: 100.000
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guru~. Üç aded göl olup, ikisi gümrük ve biri mukataan~ n. Cümlesine
yetmi~~bin guru~~vermi~ler, vermeyüp, meclisden idâre olunmu~. Yine
tahminen bu mikdar tutacak imi~. Biri Sar~-göl, di~eri Yeskut ve biri
Gümrük-gölü (26/a).
RESNE. T~ mova kurâs~ ndan. Kasabaya üç saat ve Yovanço karyesine,
kezâlik üç saat mesafede kâinedir. ~slâm~~ pek kalildir. Fi 4 Zilkacde sene
56. ~ehr-i Zilkacde'nin dördüncü Pazar-ertesi gecesi T~ mova'ya azimetimizde, ancak bir gece beytütet olundu (28/a).
TIRNOVA. Müstakill muhass~ll~ k ve kürsi ictibâr olunmu~dur.
Mülhâk~~ yokdur. Muhass~ l~ , Kapucu-ba~~lar ~smâil Adil A~a ve bey ve
efendi idi ve nâibi, sab~ ka Kudüs kad~s~~ Es-seyyid ~brahim Edhem Efendi
idi. ~ehr-i Zilka`de'nin be~inci Sal~~ gecesi saat bire karib, Zi~tovi taraf~ ndan, derbend tarikinden, gayet karl~~ ve buzlu ve barid bir gecede, vusül-i
müyesser-gerde-i hazret-i rabb-i muslihül-vüsül olmu~dur. 5 Zilka`de sene
56 (29/a).
SERV~. Çar~u Câmici, mac medrese, ~~ ders-hâne, 4 oda. Çoban-o~lu
Câmici. Hac~~ Hüseyin A~a Câmici, ma` medrese, 1 ders-hâne, 4 oda. ~acban-o~lu, yâhüd A~a~~~Mahalle Câmici,minâresi vâr ise de, anda curr~ca
edâ olunmaz. Bir çe~mesi var. Mâacclas~~ nehirden isti'mâl ederler. Tek bir
hammâm~~ var. 1 saat, ~~ sagirce sürek salh-hânesi. Tevzicat-~~ sene-i sab~ kac
lan: 273.131,5 guru~, rahmü l-fukarâ tenzil: 27.283 guru~, bakiyye:
245.848,5 guru~.
Meclisi: Nâib, ~eyh Ali Efendi, Lom'dan. Vekil-i muhass~ l, Hânedân
ve Kyân-zâde Mehmed A~a. Müfti ve aczâdan Mehmed Sâd~ k Efendi,
genç ve Servili ve n~sf-~~ tahsil. Aczâdan, Sand~ k emini Ali. Aczâdan, Çorbac~~ Hac~~ Istoyan.
Servi, K~zanl~ k'a 14 saat, Lofca'ya 6 saat, Ni~bolu'ya 16 saat, Zi~tovi'ye 18 saat, T~ mova'ya 8 saat mesâfededir (3o/a) 202.
LOFÇA. Müstakillen bir kazâ ve cesim olup, Ni~bolu muhass~ll~~~ na
ilhak olunmu~dur. "Selvi'den alt~~ ve Plevnec ye dahi alt~~ saatdi~" deyü me~hür
ise de, Se~-vi tariki yedi saat ve Plevne tariki be~~saat gelür. ~arkdan garba
mümtedd bir da~, ~ehrin üç taraf mikdânn~~ ihâta edüp ve vustundan
mün~ekk olarak ve ~ehri tansif ederek, Os~ ma nâm nehr mürür edüp,
Ni~bolu üstünden nehr-i Tuna'ya munsabb olur. ~ark taraf~ ndaki da~a
202 1 2

numaral~~ kli~e.
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S~ra-ate~~derler. Ana muttas~ l, bir mikdâr ~arkdan ~emâile [~imâle] mail
Sinan Pa~a Tepesi vard~ r ve nevcimâ garb taraf~ nda bir kaya vard~r. Ba~tepe ve Hisar-bay~ r~~ derler. Kasaba-i merkumenin miyah-~~ câriyyesi kesire
ise de,nehr-i mezbüru tercihle, andan ~ürb ederler ve zat-~~ kasaba, nehrin
imtidad~~ üzere, ~imâlden centiba do~ru tülâni dü~mü~dür. Sene-i sab~ka
.c.
tevz~~ at~ : 1.160.799 guru~, bu defca rahmüchfukara tenzil olunan: 115.954
guru~, bakiyye: 1.o44.845 guru~.
Cevâmic: Hünkar Câmici. Orta Camici. Ada Câmici. Köprü Câmici.
Bayrakl~~ Câmic i, kurbünde medresesi var. Medrese Câmici, medresesi var.
Yal~~ Carnici, Paneç-o~lu Ahmed A~a yirmi seneden mukaddem bina etmi~, bir medresesi var. Bozluk Câmic i. Matlabc~~ Hüseyin A~a Câmici,
kurbünde Hac~~ Eyyt~ b A~a Medresesi var. Çavu~~Mehmed Câmici. Abdullah A~a Câmici. Hac~~ Eyyt~ b A~a Camic i, otuz seneden mukaddem bina etmi~. Varo~da Abac~~ Camici, cumcas~~ k~ l~ nmaz.
~ki tek hammâm~~ vard~ r, biri suyun kar~usunda, di~eri beri cânibinde. 1 adet saat, ~~ adet sürek salh-hânesi. Me~ hür ve gümrâh esnaflar~~
debba~d~r ve bu etraf~n eksen bu vech üzredir. Ac lâ kâvsala icmal edüp,
gön icmali bilmezler. Varo~ da ince, zarif çorab nesc ederler ve etrafa bey`
olunur. Ancak kurak ve havs~zd~ r. Çifti be~er buçuk guru~a istifa olundu.
Nâib, ehl-i beldeden Müderris Hac~~ Mehmed Efendi. Muhass~ l vekili,
çeriba~~~Hac~~ Mehmed A~a. Müftisi, ehl-i beldeden Halil Efendi, aczadand~ r, seksen ya~~ nda, ulemâdan ise de, mecnün-siret, kahvelerde tanbur çalar bir âdemdir. Sand~ k emini, Hac~~ Yusuf A~a. Çorbac~, Hac~~ ~ li o~lu
Hac~~ Sacev. Nâibi, beledi ve müderris Hac~~ Mehmed Efendi idi. [Bi'l-ahlre], Aczadan, Çavu~-ba~~~Mehmed A~a. Müfti, Halil Efendi. Sand~ k Ernini, Yusuf A~a. Çorbac~ , Hac~~ Sacev, Hac~~ ~ li o~lu (31 /a).
Hazine-i âmire'de mazbât kuyüdat~~ mücebince emval-i seneviyyesi:
287.375 guru~~Rüz-~~ h~z~ r ve kas~ m tevzicat~: 140.649 guru~. Tevzicat-1 sene-i sab~ klan: 398.340 guru~, rahmü'l-fukarâ tenzil: 39.741 guru~, bakiyye:
358.549 guru~. Kaza ve kasabada yerlü ve göçebe lubtiyan 712 nefer, bu
sene cizyeye müstehakk olan, sene 56, 557 nefer, bakiyye 155 nefer. Derün-~~ kasabada bekar rey, deftere geçmemi~, 47 nefer.
PLEVNE'de çorab nese olunmaz. Ba~lar~~ Lofca'dan ziyâdedir.
Meclis-i sab~ k~ : Muhass~l, Kapucu-ba~~~ Osman A~a. Nâib, Ahmed
Nacim Efendi, ~umnulu, 2.500 guru~. Zabtiyye, binba~~ , mansüreden, Sacdullah A~a, Plevne'den. Müfti, Osman Efendi, Plevneli. Kâtib-i mal,
Belleten C. LVI, 10
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Mehmed Selim Efendi. Kâtib-i emlak, Ibrahim Edhem Efendi. Kapucuba~~~Osman Bey, ac zadan, Plevneli, mütevelli-i vakf-~~ gazi. Naz~ r-~~ nüfüs,
El-hacc Ahmed Efendi, ac zadan. Kara Pehlivan-zâde El-hacc Ahmed A ~a.
El-hâcc Mehmed A~a. Emin-i sand~ k, Salih. Çorbac~ , Viladov veled-i Nikoy. Hac~~ Tudor veled-i Refko (32/a).
N~~ BOLU. Tuna sâhilinde, müstakill kazâ ve muhass~ ll~ kd~ r. Mahalli, dere ve tepe, evleri, bir iki da~~üstüne ve Tuna'ya do~ru bir dere misali, bay~ ra yap~ lm~~d~ r. ~ark taraf~ nda da~~olup, Karamanl~ -kayas~~ tesmiyye
olunur ve yine andan k~ bleye karib, di~er tepe var, Teferrüc Mahallesi
tesmiyye olunur ve yine muttas~ l di~er tepe var, Lopata tesmiyye olunur.
Bunlar~ n veras~ nda, yine ~ark taraf~ nda di~er tepe var üstünde saat kulesi
binâ olunmu~ , Kaya-ba~~~ve yine kurbünde bir tepe var, Emin-ba~~~tesmiyye olunur. Garb taraf~ nda kara binâ olunan tepe var ki, kalca içinde
ve ta~ras~ nda haneler dahi vard ~ r, Yukar~ -pazar tesmiyye olunur.
Ni~bolu, Tuna kenar~ nda bir büyücek ~ehir. Hayli metin hisar' vard~ r. 796 senesinde, ehl-i ~ slam bu ~ehrin yan~ nda küffar~~ bozub, yirmi binden mütecâviz askerini, k~ l~ çdan geçürmü~lerdir.
Sene-i sab~ kada tevzicat~~ : 529.981 guru~ , rahmü'l-fukarâ tenzil: 52.04 ~~
guru~, bak~yye: 477-940 guru~.
Fi 29 Zilkac cie sene 56, Curn`a gecesi saat ikide, ezan-~~ i~a' ile, hayli
so~ ucak bir gecede vüsül ve dühe~ l müyesser oldu. Gurre-i Zilhiccetü'~~erife olan ahd günü, baccle'z-zuhr, karada saray ~ tlak olunan muhass~ l
kona~~ nda, meclis odas~~ pi~-gah~ nda, cemm-i gafir huzürunda, emr-i ali
k~ raat olundu. Hava muhalif idi. Hattâ k ~ raat esnas~ nda, hayli suluca, dolu gibi kar ya~d~ . Fi 4 Zilhicce sene 56, Çihar-~ enbih günü,dört aded esnafdan ve ve bir imam muafiyyet emrini getüriip, Asitâne'ye gideceklerini
ifade ile bizim dahi tahrir ve ricam ~z~~ niyâz etdiler.
Kara derünunda Y~ ld~ r~ m Bayezid Câmic i, harabd~ r, derünunda edây~~ salt olunmaz. Kara derünunda Hac~~ Kas~ m Câmic i, kubbeli. Kara derünunda Kâtib Bari. Yukar~ -pazar'da, kara haricinde Kad~~ ivaz Câmici.
Yine Yukar~ -pazar'da Hüseyin Çelebi, hareket-i arzdan harb olmu~. Dere
ittisalinde, Eski-hammam Mahallesi'nde Câmic -i atik. Yine dere kurbünde
dahi, A~a~~~Muradiyye Câmic i. Yine dere kurbünde, çar~uda, ~ah-melek
Pa~a Câmic i. Tatar Mahallesi'ne giden rah üstünde, Ömer A~a, üç-be~~
oda medresesi vard~ r. Emin-ba~~~tarik~ nda Kabranc~ k, minberi yokdur.
Karamanl~~ tarik~ nda Danac~~ Camic i, istilâda harâb olmu ~. Emin-ba~~~Ma-
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hallesi'nde cami`, minberi yokdur. Kaya-ba~~'nda Vamal~~ Hac~~ Mehmed
A~a. Lopata Mahallesi'nde Hac~~ Kad~n, cumca k~l~ nmaz Teferrüc Mahallesi'nde camic.
Ehl-i meclis: Dergah kapucu-ba~~lar~ ndan, esbak surre emini El-hacc
Süleyman A~a, ~~ o.000 guru~. Nâib, El-hacc Ali S~rr~~ Efendi, ~slâmboll,
2.500 guru~. Müfti, El-hacc es-seyyid Haf~z Abdullah Efendi, Ni~boli, 750
guru~. Kâtib-i emlak, Osman Efendi, 1.5oo guru~. Kâtib-i emval, Hur~id
Feyzi Efendi, 2.500 guru~. Sand~ k emini, El-hacc Râ~id A~a, 600 guru~.
Müderris Hüseyin Hakk~~ Efendi, 500 guru~.E1-hacc ~smail A~a, 400 guru~~
Agu~i Mehmed A~a, 5oo guru~. Topçu bin-ba~~s~~ Mustafa A~a, 800 guru~, topçu bin-ba~~l~~~~maa~~~750 guru~. Zabtiyye, bin-ba~~, mansüre, Salih
A~a, 2.500 guru~. Çorbac~, Bulgar Simyon, ~~ 5o guru~. Hac~~ Petrâki, Bulgar, ~~ 5o guru~.
Külli üzüm ba~lar~~ olup, inebleri, etraflar~ nda olan büldân~n cümlesine faik oldu~u, iddiâ ederler. Acla kiras ve vi~nesi var ve içinde müteaddid
miyah-~~ câriyye olup, Tuna'dan içmeyüp, daima çe~melerden içerler. Aczim ticaretleri, Eflâk tuzuna münhas~ r ve hayvan alup savatlayup, etraflar~ ndan gelenlere ve kendüleri irsal ile ticarete maksürdur (33/a).
Ni~bolu; Lofça'ya 12 saat, Plevne'ye 6 saat, Vraca'ya 27 saat, Rahova'ya 18 saat, Belene'ye 3 saat, Zi~ tovi'ye 6 saat, Ruscuk'a 17 saat, T~rnova'ya 18 saat mesafededir. Ayr~ ca, Vraca, Rahova'ya 12 saat ve Belene,
Zi~tovi'ye 3 saat mesâfededir'.
Bir tepe üstünde saati var, lakin kulesi harb olmu~. Ta`miri, akall iki
bin guru~a muhtâçd~ r. Umümen kilesi yüz yirmi okkad~r. Liman kalcas~nda bir kebir zahire anbar~~ vard~ r. Kalc a içinde fevkde, kebir, kargir cebehanesi vard~ r.
Mahsülât~: H~ nta; ~acir; kokoros yacni m~s~r-bu~day~ ; dar~ ; kabl~ca;
çavdar; yulaf; nohud; mercimek; fasulye; kiras; vi~ne; iri, a~~lama , aclâ
vi~ne dahip olup, vi~nab tesmiyye ederler; elma; amrud; ayva; ~eftalü; kay~s~ ; zerdâlü; erik; bâdem; ceviz; unnâb; kestane, pek kah!; üvez; k~z~lc~ k;
f~ nd~k; mu~mula; i~de; dut var ise de, yabani olup, ekl olunmaz; karadut, nedret üzere mavcüddur; kavun ve karpuz gayet iri olup, ekser dokuz
ve on k~ yye gelür.
Na-mevcild: Incir, bir kaç a~aç olup, ~itada üzeri örtülüp muhafaza
olunarak incir vereyor, nar dahi böyledir; nar; limon; portakal; nârenc;
koca-yemi~li; al~ç; enginar; kamabi~.
203
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Külli asel hâs~l olup, ta~ raya bey` olunur. Bir mikdâr ipek dahi hâs~l
olur. Ba~lar içinde, kurbünde meyan-kökü ç~ kar imi~. Kabak ve badl~ can
ve bamya mevaiddur. Kabak, bâ-nevâca mevc~lddur. Bir kaç senedir,
hâriçden, bamya ~ eklinde, yine bamya tesmiyye edeyorlar, bir nesne zerc
olunup, kesret ve ~ öhret bulmaz. Kendüsü bamya ~eklinde, cesâmeti kebir, müdevver badl~ can mikdânnda, çekide~i karpus ~eklinde ve lezzeti
bamyaya mü~âbih olmayup, di~er lezzeti var, kendüye mahsüs ve zerci h~yar gibi yere batup, üzeri sonra çardak yapub, kabak gibi ân~n üstüne
alur imi~~ve çiçe~i turuncu imi~.
~stilâ-y~~ evvelde, sene 1224, tahminen, bi'l-külliyye muhterik olup ve
kara tahrib olunmu~. Yirmi alt~~ esnas~ nda, bac cie's-sulh, Bekirlili Mustafa
Pa~alya] bu sancak tevdh olunup, gelüp bir mikdâr tacmir etmi~. Ahâli
evlerini tacmir etmi~. Yedi seneye kadar Mustafa Pa~a, iki tu~la tasarruf
edüp, sonra üç tu~la Yer-köyü muhâf~z~~ olmu~. Sonra gidüp, ânda iki sene mikdân kalup, vefat etmi~. Ni~li Hâf~z Pa~a-zâde mirmirândan sonra,
Bekir Pa~a gelüp, iki sene mikdân kalup, sonra azl olunup, yine mirmirândan Kâ~ if Ömer Pa~a gelüp, be~-alt~~ sene mikdân kalup, sonra Kayanoz-zâde Vezir Hüseyin Pa~a gelüp, bir buçuk sene mikdân kalup, sonra
Belgrad tevcih olunmu~. Sonra, Servi acyân~~ Ahmed A~a kaim-mâkam olmu~, sonra Bosna valisi sab~ka, Belenli Mustafa Pa~a gelmi~, on sekiz gün
ikamet, Bosna'dan dolay~~ kendüsüne çavu~~gelüp, K~ rk-kenisa'ya der etmi~ler. Ahmed A~a yine müsellim olup kalm~~. Sonra Ahmed A~a, iki sene mikdân müsellim olup, Tanzimat usülü ihrâcmda azl olunup, M~s~ rl~~
Emin Pa~a'ya tevcih olunmu~~ise de, Zi~tovi'ye karib mahallde azli gelüp,
beldeye gelüp, macz~llen üç gün ikametle, Vidin'de Serezli ~brahim Pa~a'ya çarhac~~ nasb olundu~undan Vama'ya azimet etmi~. Sancak, Cabbarzâde Celâl Pa~a'ya tevcih olunup, gelüp bir seneye karib ikamet etmi~.
Sonra azl ve Tekfur-da~~ 'na nefy olunup, üzerine, Ramazan'da, ale'l-galle
mirmirân Mehmed Pa~a gelmi~. Celal Pa~a mac zül iken, arefe
gecesi, bunda, kethüdâs~ n~~ katl etmi~~ve ân~ n vaktinde iki aded kule-i cedid, kule-i karalama, kar~uda, Rusyalu alm~~. Giridli-o~lu iki sene mikdân kalup, sonra Sad~k Pa~a gelüp, üç sene mikdân kalup, sonra az1 ve valisi ~zzet Mehmed Pa~a'ya ilhâken verilmi~, bir sene mikdân. Andan, Hüseyin Pa~a, yine ilhâken verilmi~~(33/b).
Karye-i KIRATA. Ni~bolu kurâs~ ndan. Ni~bolu'ya dört mesafede,
k~ rk hâneyi mü~ temil bir karyedir. On dokuz ehl-i ~slam ve yirmi be~~
mikdân rey-y~~ Bulgar. Tuna'dan iki saat baciddir. Bir bayar alt~ndad~r.
Akar-sular~~ vard~r. Ac lâ karpuzu olur. Külli ba~lar~~ ve ba~çeleri vard~ r.

AHMED ARIF HIKMET BEYEFEND~~

1

49

Ni~bolu'dan gelür iken, Cure-oba karyesi geçildi, solda ve Ni ~bolu'ya
bir saat çe~me kurbünde, msf saat sonra, Os~ ma suyu üzere ta~~köprü geçilüp, bir çar-yek sonra Müslim karyesine gelüp, zuhr edâ olundu. Baccieh~l binüp, dokuz sular~ nda gidüp, bir cemciyyetle vireciler gelüp, hallerini
beyân Ni~bolu'ya gitdiler. Sonra ah~am üstü, Hisarl~ k karyesi solda, andan mürür olunup, çorbac~lar ç~ km~~lar, sonra bir mikdâr hât~ rlan al~ nup,
bacz~s~ na bah~i~~verilüp, bir iki ufak köprü geçilmi~se de, ba~l~~ su de~ildir.
Hisarl~ k'dan sonra, yine solda, bacidde ~ipkova karyesi geçildi ve Hisarl~ k
ve ~ipkova ahâlisi Moldovand~ r. Sonra baccle'l-magrib, saat bire karib karyeye gelindi. Bu karyeye karib Rahova yolunda, be~~on dakika kurbünde,
Veyt suyu vard~ r. Lofca kazas~ nda Teteva karyesinde nebc edüp, inüp, Tuna'ya mülhak olur.
Fi 22 Zilkaccle sene 56. Ni~bolu kuras~ndan Karte karyesinde, gece
saat yedi sekiz sulannda, karye ahâlisinden Molla ~mam nâm kimesnenin,
ka~-ye kenar~nda, ba~çe kurbünde, hânesine ta~ras~nda, ön divar~ n~~ delüp,
be~~Arnavud, ale'l-gafle, girmi~ ler ve uyhuda iken Molla Mehmed'in
üstüne çökmü~ler ve demi~ler ki "Biz seni Oldürmeyiz, e~er sesin çzkar~sszn
Heman be~~yü guru~~alup, be~~ki~i taksim edece~iz ve senin nizâmda o~lu var imi~, kaçm~~, Cin: arayoruz" sonra ~yali ve iki ufak k~zlan var imi~. Anlar~~ dahi susdurup, ne zeri var ise, be~~bin guru~~mikdan akça ve altun ve
be~~kiselik mikdan e~ya alm~~lar ve mum yakd~klar~n, yorgan alt~ndan
görmü~. Sonra "Sesin çzkanrs~n, seni yine kat! ederiz" deyü gidüp, sabaha
dek o âdem dahi süküt edüp, sabahla kalkup haber vermi~. Karda izi
üstüne iki adam göndermi~ler ve Ni~bolu'ya yine adam göndermi~ler.
Plevnelye] girmeyüp, Ragrotse yolundan Pro~as'a gidüp, anda bir gece
yatup, ertesi gece Pirdilova'da yatm~~lar, yine Plevne'nin. Bunlar üç gün
mukaddem gelüp, reayalarda yatm~~ lar ve Molla Mehmed'in ahvalini sual
etmi~ler ve hânesinin etraf~ n~~ eyü tahkik etmi~ler ve sonra bu maslahat
vuku` buldu~u gibi, reya bunlardan, "Gayri kimesne, ~übhe etmeyin" deyi],
haber vermi~ler. Reayadan ç~ kup, giden sonra, Köprive'de yatup, sonra
Bukovlak karyesine gitmi~ ler.Bir gece anda yatup, sonra gelüp, gece göl
kenar~na, hayvanlar~~ ba~layup, yem asup, andan beyan gelüp, bu fazâhati
edüp, gece firar etmi~ ler. Kapusuz Arnavudlar imi~. Tahminen Mu~lu Selim Pa~a'n~ n izn verdikleri askerden imi~~ve mukaddem "Biz pa~a adam~y~z" demi~ler (34/a).
RAV~TSA. Ni~bolu kuras~ ndan. Kasabaya on saat mesafede, Rahova
taraf~ nda, ~ slambol'un Vidin Caddesi üzerinde, ~ skire nehri kurbünde,
Veyt nehriyle nehr-i ~ skire beynindedir. Karye ortas~ nda bir vasicce dere
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olup, içinde iki akar çe~me vard~r. Birle~üp, bir nehr-i sagir olup, ~skire
vanncaya dek, bir iki de~irmen idare eder ve ~skire, karyeden rubc saat
mikdân baciddir. Ba~~ve ba~çeleri asla yokdur. ~ktiza eden levaz~m~~ Plevne'den alurlar, kurbiyyet münâsebetiyle. Zira, beynleri be~~saatdir. Tahminen otuz hâne ~slam ve re[y]n~n on sekiz yahüd on yedi hânedir. Pek
cemciyyetli karye imi~. ~ki istilada külli reya kar~u geçmi~ler, vezirlik. Bu
karye civar~nda yedi savat vard~r.
Ravitsa, Trestnik'e, Plevne'nin, 2 saat, ~strasal'e 2 saat, ~stavirta'ya,
Rahova'n~n, 2 saat, Islavitca'ya ~~ saat, Ninen'e 3 saat ve De~irmen Mahallesi, Ni~bolu'nun, nam-~~ di~er Varna Mahallesi'ne 2 saat mesâfededir
(35/a)2°4.
~STAV~RTA. Rahova kuras~ndan. ~skire nehrinin Rahova taraf~nda ve
kasabaya alt~~ saat mesâfededir. Ahâlisi, cümlesi Bulgard~r. Akar-sular~~
yokdur. Leziz kuyulan vard~r, üç dört kulaçd~r. Bu~day ve arpa, m~s~r ve
dan zer` ederler. Acla asel ham' olur iken, iki üç [sene] asla olmam~~. Tuna
bunlara, dört saat mikdan baciddir. Hatablan bacid mahallden gelür.
Plevne kazas~ndan iki üç günde getürebilirler ki, geçen sene 1255, ~skire
nehri gayet ta~up, bu karyeye dek. Dokuz aded evlerini harb etmi~. Seksen doksan seneden berü böyle tu~yan etdi~in bilmiyorlar. Aclâ karpuzlan
olur, kendüleri ekl içün zerc ederler.
Bu karyede bir gece beyt6tet olundu. Fi ~ o Zilhicce sene 56, selâse
iyd-i ahda günüdür. Saat dokuzda Ravitsa'dan gelüp, Çihâr-~enbih gecesi
beytütet olundu. Ravitsa'dan Sal~~ günü saat yedide ç~kup, sülüs saat sonra
~skire nehri ba~~na gelindi. Müncemid olmu~, üzerinden yayan geçildi.
Geçilen mahall yüz ad~m mikdân var. Arabam~z~n bargirini ç~lcarub, karye gençleri sürcatle çeküp, geçirdiler. Rahova taraf~~derince imi~. Cenab-~~
Hakk telala h~fz edüp, buz üzerinden geçüldü. Sonra, hizmetde bulunan
on aded karyeliye onar guru~~itâ olundu. Muhtar-~~ karye Hüseyin A~a
beraber idi. Ana vedac edüp ve o~lu ve di~er bir genç delâlet ederek, bizim, Ni~bolu k~la~ozuyla beraber, bu karyeden geldi. Yine kendülerine
.c
. c
onar guru~~ tas~yla ~rca olundular. Müsellim karyesinden bu karyeye gelince, iki bay~r aras~nda cümle,düz mahaller idi. Ziracate muval~k ve
cümle edil* berfden sadeler giymi~~idi. Çorbac~lan, bu karyenin, iki istila.da da da~~ld~~~n haber verdi. "Size n~~zarar var idi ki daiddintz" dedim.
"Rusyalunun m~~akkatitnel tehammül olunamzyor" dedi. "An~n tazyiki zeheiir husüsundad~r, mal ve cana kasd etmez" dedim. "Pek ziy&le
eziyyetimiz bu
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oldu ki, Rusyalu ilerit geç~ip, ehl-i Islam zâbiti dahi kalmad~~~ndan, etrât~m~zda
olan Pomaklar da~lardan bik-havf etmeyip, adam öldiinip, miydi ve hayvan gareline ba~lad~lar. Binâendleyh da~~lma~a muhtâç okluk" dedi.
~stavirta, ~stirosil'e 1,5 saat, Lukovit'e 2 saat, Gorestel deresinde G~tanitçe topra~~nda Hüseyin Pa~a'n~ n çiftli~i'ne 1,5 saat, ~smâil P~nan'na 4
saat, Rahovacya 6 saat, Leskovetsa'ya 5 saat, Salavitsa/Slanovitsa'ya 5 saat,
Ostorof a 4 saat, Vadin'e 2 saat, Ku~ uven'e 3 saat, Keçili-köyü'ne 4 saat,
Ravitsa'ya 1,5 saat mesâfededir (36/a) 205.
RAHOVA. Tuna sâhilinde, Ni~bolu ile Lom beyninde, Vidin Caddesi üzerinde, müstakill bir kazâd~ r. Ni~bolu muhass~ll~~~na tâbicdir. Lom'la
Rahova beyninde Sitebre/Çitebre var ise de, Rahova'ya tâbicdir. Kendüsü,
müstakill kazâ ictibânna ~âyân de~ildir. Kendüye tâbic ancak bir mahalle
vard~ r. Cümlesi çiftlikdir ve mütearif çiftlik süretinde olmayup, ancak a~as~na bir mikdâr angarya i~lemekden ibâretdir. Rahova ve Ni~bolu ve Lom
ve Plevne'nin ova kurâs~n~ n yapa~~ lan gayet makbul, dâimâ Eflâk taraf~ndan celb olunur. Vapa~~da, evvel Ni~bolu, sonra Rahova, sonra Lom'dur.
Bu kasaban~ n saati ve hammâm~~ yokdur ve çar~usu gayet azd~ r ve hatabdan, bacid sebebiyle külli s~ldeti vard~r. ~çinde müteaddid akar-sular olup,
pek aclâs~~ hâric-i kasaba, çe~meden, devam üzere, külliyetle cereyân eden
Lesnitçe suyudur ve Ali Pa~a'y~~ Kapudan Hüseyin Pa~a bunda kat! etmi~dir. Geldi~imizde Tuna donmu~~idi, ç~ kaca~~m~z gün [de] donmu~du.
Onu geçmek niyyetinde idiler. Bunun aseli bu havâlide me~hür imi~,
görmedik.
Be~~câmici vard~ r: Palanka Câmici. Çar~u Câmici, zelzeleden harb olmu~~ise de, Genç A~a tecdid etmi~. Eski Câmici. Yan~k Câmici, bu zelzeleden harb olmu~, ~imdi namaz k~ l~nmaz. Bare Mahallesi Câmici.
Tevzicat-~~ sene-i sâb~ kas~: 285.817 guru~, rahmücl-fukarâ tenzil: 28.550
guru~, bak~yye: 257.267 guru~.
Beket karyesi. Eflâk kurâs~ ndan. Tuna'n~ n kar~u taraf~nda, K~ralova
kazas~ ndan. Rahova iskele olup, andan bey% ~irâ ederler imi~. ~ki üç senedir tarafeynden tüccar münkatc olup, kapanm~~, asla âmed olmaz imi~.
Bundan Rahova'n~ n tüccânna külli halel gelmi~. H~z~ r ~lyas'dan Kas~m'a
kadar ancak tuz ve zehir ticareti kalup, sonra ~itâ geldikde, K~mra~lar
gidüp bey` ü ~ira kat` olunur. Andan yukan, Tuna bir buçuk saat mikdân
içerü Osturoven karyesi vard~ r. Beket'den büyükdür ve !kin iskelesi yok205
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dur. K~ralova içinden gelüp, Tuna'ya Rahova kar~usunda munsabb olan
Jey nehri üstünde imi~, Osturoven karyesi. Bu kasabada, Kozluduy-gölü,
lisan-~~ nasda Kozludu~~derler bir kebirce göl olup, iki g~ rlas~~ vard~ r, iki
hissenindir. iki hisse ictibar olunup, biri Beleslatine mukataas~ na merbütdur ve di~eri Kozluduy mukataas~ na tabicclir ve di~er bir göl dahi vard~r.
Osturova-karyesi gölüdür. Bu dahi Beleslatine mukataas~na tabicdir ve bu
gölün n~sf~~ pek azd~r.
Zabtiyye: ~~ yüz-ba~~, 2 MÜlâZ~M, ~~ ba~-çavu~, 4 on-ba~~, 70 süvari, 17
piyade, yekün: 95.
Meclisi: Dergah kapucu-ba~lar~ndan muhass~l vekili, Genç Osman
A~a, L000 guru~. Naib, ~brahim Elhac Osman Efendi, 500 guru~. Sand~k
emini, Molla Mustafa, 400 guru~. Zabtiyye yüz-ba~~s~. Çorbac~, Bulgar
Tane, 120 guru~.
Bir mahda masar~f~: Fi gurre-i Ramazan sene 56. Muhass~l vekili,
L000 guru~. Naib, 500 guru~. Sand~k emini, 400 guru~. Katib-i jurnal,
250 guru~. Yekün 2.150 guru~. Katib-i tezkire, 150 guru~. Katib-i emlak,
tahrirat ve sair, 500 guru~. Yüz-ba~~~Osman A~a, 242,5 guru~. Tane çorbac~, 120 guru~. Yekün 3.162,5 guru~. Zabtiyye neferât~, 9.867 guru~/der
~evval zabtiyye, 7.770 guru~. Gümrük, 179 guru~. Maçin iskelesine istikra
olunan sefine navlu ve me'mürine, 7.482 guru~. Kira-hanenin irad~ndan
zâid masanf~, 1.794 guru~. Urniimi yekün, 22.484,5 guru~.
~evvâl, s~lac~~ neferât~ na, 38 guru~. Mübâyaca olunan kâ~~d, ~~ top 120
guru~. Hazine masar~f~, ~~ oo guru~. Yekün, 258 guru~.
Emlak tahriri, ~ne'mürini ve masar~f-~~ sairesi, Muharrem, sene 56,
2.558 guru~~(37/a).
Ale'l-hesab-~~ evvel 50.000 guru~, cizye-i gebran 279.660 guru~, cizye-i
k~ btiyan 27.558 guru~, mukataa-i serçln-i derçin 8.355 guru~, kortine vecenir has~la° 4.214 guru~, yekün 369.787 guru~, gümrük-i hayvanat 6.648
guru~, zecriyye-i ba~at 28.041 guru~, resm-i mizan, harir ve ac~ar 1.100
guru~, Vladika'n~n ber-muctad verdi~i 50 guru~, yekün 405.626 guru~, iskele gümrü~ü has~la° 13.824 guru~~ale'l-hesab-~~ sani 101.836,5 guru~, mukataa-i Balaslatina 23.014 guru~~17 para, mukataa-i Ko~ludu~~[Kozluduyi
17.223 guru~, yekün 561.523,5 guru~~17 para, mukataa-i cibre 2.515 guru~, mukataa-i voynugan 17.800 guru~, peralcende iltizarnât 31.804 guru~,
30 para, resm-i Itamar 500 guru~, umümi yekün 614.143 guru~~27 para.
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Resm-i baç 500 guru~, adet-i a~nâm koç-bahâ has~ lat-~~ mahkeme
ma rusum 5.599,5 guru~~(37/b).
BUTAN. Rahova kazas~ ndan. Kasabaya dört saat mesafede bir Bulgar karyesidir. Akar-suyu yokdur. Avgusta yâhûci Avgust nehri,
kurbünden geçüp, andan isticmal ederler. Fi 15 Zilhicce sene 56. Rahova'dan ~ehr-i Zilhicce'nin on be~inci Pazar günü saat sekizde ç~ kup, iki saat mesâfede Büküfce karyesi derûnundan mürûr ve bir saat mesafede Gulucan karyesi hâricinden ubür olunup, bacdehu Avgusta nehri bir mikdar~~
müncemid olmu~~olup, biraz su içinden, esblerin karn~ na ç~ karak ve bir
mikdâr buz üstünden geçilüp, saat on biri geçerek bu karyeye gelindi.
Yüzünde külli kar var idi. Rüzgar pek ~edid de~il idi. Mukaddemâ tehyie
olunmu~~olan zir-i zeminde, zemlik tacbir etdikleri bir uccûbe Bulgar
hanesine, bir kaç ittibacla biz nüzûl edüp, maaccla hademi mahall-i münâsibe yerle~dirdiler. Zira e~yam~z, bir kaç saat bizden mukaddem konakc~~
vekil-harc Aydoslu Ahmed ile gitmi~di. Anlar ancak bizden bir saat [evvel]
gelebilmi~ler. Biz sürcatle üç saatde geldik. Rahova'ya geldi~imiz gün, kar~ n kesretinden, bizim arabay~~ çeken dört bârgir kalup, güç[lük]le Rahova'ya götürdük. Arabac~~ dahi o gün hastalanup, ç~ kd~~~m~z gün arabac~~
hasta bulunup ve yine kar~ n kesretinden, arabay~~ bârgirler çekemeyece~i
ihbâr ile muhass~l vekili Osman A~a, bizim arabay~~ Rahova'da terkle,
kendüde üstü örtülü bir k~zak var imi~. An~~ ko~ma[m~lz~~ istisvab edüp, yak~c~-la mutab~ k oldu~u tahakkuk etme~in, icâr ile bir k~zakc~~ bulup, bizim
bal-gideri ko~up ve Faik Efendi'[yi] beraber olup, bu karyeye üç saatde,
hafifce sürcatle, rahatl~~ gelindi. Vidin avdetinde in~aül-mevla sübhâne, bizim arabay~, ~vraca münâsib tank oldu~undan, o kasabaya gönderecek,
biz de k~za~~, andan ircac edece~iz. Bu karye haneleri bi'l-külliyye zir-i zeminde olup, yoku~~a~a~~~kapusundan inüp, içerü girdik. Sobas~~ bu kadar
ta~rada kahve odas~~ ~eklinde bulunan aral~~~ nda ancak bir oca~~~var. Bu
karyeye gelince, bu kadar çukur hane görmedik.
Bugüfce'den ç~ kd~~~ m~z gibi, bir küçük su geçüp, andan sonra Bergost'u geçdik. Nehr-i sagir bi'l-külliyye müncemid idi. Nâm~~ Isk~ t, der
Golocan, tarikin sa~~nda kald~. Bu karyeye nehrin kar~usunda vusûlde,
Hrabanitse karyesi rûyet olundu (38/a).
VULÇADRIMA. Lom kazas~ nda bir karyedir. Ekber kuras~ ndand~ r ve
Rahova kazas~yla hadd-i ras~ld~ r. Üç mahalleden ibaret ve cümlesi Bulgard~ r. Mahalle-i Papas, hânesi 66 aded, aded-i nüfûs-~~ zükûru 234 aded.
Mahalle-i Yonev, hâne 89 aded, nüfûs-~~ zükür 290 aded. Mahalle-i Corco,
hâne 95 aded, nüfûs-~~ zükûr 333 aded. Kasabas~na, dört saat (39/a).
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LOM. Kasaban~ n ismidir. Kara-lom dahi derler. Kazâs~na Polemye
ka7âs~~ derler. Vidin muhass~ll~~~ na mülhakd~r ve Vidin'e on saat ve Rahova'ya on iki saatdir. Kurbünden bir nehr-i azim cereyân edüp, bir çar-yek
mesâfeden Tuna'ya munsabb bu nehr, Belgradc~k kazâs~nda, balkan dibinden nebc edüp, asl~~ iki su olup, sonra bir yerde müctemic olur. Nehrin
biri, Belgradc~k kurâs~ndan Lom-~~ zir ve Lom-~~ bâlâ karyeleri içinden
müriir eder ve di~eri Istayküfce karyesi içinden geçüp, sonra müctemic
olurlar ve biri dahi Cübren karyesi içinden geçüp, bunlara mülhak olur.
Bolemye Icazâs~n~n bir taraf~~ Rahova ve Berkofça ve Belgradc~k ve Vidin'in
Sahra nâhiyesi kazâs~d~r ve bu nehr, Lom nehri deyi:I mü~tehirdir. Hüseyin Pa~a hazretleri ~ehrin kurbünde, merkum nehr üzere, ah~ap beden bir
cisr bina etmi~. An~n üstünden geçdik.
ö~r-i kettândan Sevvâ1 gayetine de~in füruht olunan 2 1.000 guru~.
O~r-i samândan vakt-i merkuma de~in füruht olunan 995 guru~. Has~lât-~~
gümrük ve kantar
Mâl-mirisi: Dükkan ö~rü, sar~msak ö~rü. Tevzrat-~~
sab~ka: 580.000 guru~~- 95.100 guru~~489.254,5 guru~.
Cevâmr: Kara Câmri, çokdan harb imi~, sonra geçen sene, Hüseyin Pa~a hazretleri yeniden bina etmi~. Çar~u CmiCi, kurbünde yol a~uru
bir medrese vard~r. Yahya A~a Câmri, Çar~u Mahallesi'nde, di~eri mahallesi yokdur. Tetre Câmici. Ç~tak Câmici ki, Yukar~~ Câmici'dir. Tek bir
hammâm~~ vard~r. Kasaban~n vustunda saati vard~r.
Aded-i nüfüs-~~ zükür: Derün-~~ kasabada ehl-i islam 880 aded, yine
kasabada reyâ 822 aded, kazâda reâyâ 1 2.000 aded, yekün 13.702 aded.
Hânehâ: Kasabada Islam 377 aded, kasabada Yehüd 17 aded, kasabda
reyâ 343 aded, kazada reyâ 3.9oo aded, yekün 4.637 aded.
Kar~usunda iskelesi yokdur. Âhar mahallin iskelesinden, kar~u ile
bey` ü ~irâ ederler. Ancak Vidin'den geçerler. Hayvan içün, tuz içün, ya
Rahova, ya Ruscuk, ya Zi~tovi'ye giderler. Yüz aded topcu yerlü neferât~~
vard~ r. Ye~il s~ rl~ , toprak evâni rmâl olunur ve etrâfa götürüp, bey' ederler. Bu kazâda külli aclâ asel hâs~l olup, en aclâs~~ Metkofça karyesinde hâs~l olur. Üç yüz k~ yyeye kadar Morina bal~~~ , bu tarafdan sayd olunur
imi~. Bu tarihe dek, Zilhicce sene 56, tahsilde dörder para resm al~ nmakda oldu~u.
Derün-~~ kasabada ve hâriçde, ittisâlinde, dâimü'l-cereyân on bir aded
çe~me olup, pek me~hür sular~ , Tetre Mahallesi'nde Manast~ r Suyu'dur.
Içme~e Tuna'dan istrmal etmezler. Bunlar dâimâ lahm-~~ bakar istic~ nâ1
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etmeyüp, ekser lahm-~~ ganem isti'mal ederler. Aczam ticaretleri, Eflâk tuzuyla ve etrâfdan hayvan cemc edüp, Plevne Panay~ n'nda, gelen tüccâra
{beyc] etmekledir.
Meclis: Vekil-i muhass~ l, Hac~~ Mehmed A~a, 750 guru~. Nâib, müfti,
Buzak Sad~ k Mehmed Efendi, Servili Abdürrahim Efendi telâmizinden,
500 guru~. Zabtiyye vekil, Hac~~ Yusuf A~a, 250 guru~. Aczadan Molla
Halil, 250 guru~. Çorbac~~ Nikola, Labaç karyesinden, 250 guru~.Jurnal
katibi ve nüfüs naz~ r~~ vekili, Molla Mustafa, 300 guru~. Sand~ k [emini],
Süleyman Efendi, 200 guru~. K~ r katibi, Molla Süleyman, 200 guru~.
Lom; Berkofca'ya 14 saat, Belgradc~ k'a 1 2 saat, Akçar'a 6 saat, Vidin'e ~~ o saat, Rahova'ya I 2 saat, ~vraca'ya 16 saat, Kotlofca kasabas~ na
8-~ o saat mesâfededir. Ayr~ca, Berkofca, ~vraca'ya 8 saat ve Akçar, Vidin'e
4 saat mesâfededir (4o/a) 206.
Mevc~:~d fevâki: Elma; amrud; ayva; ~eftali; vi~ne; kiraz; k~ z~ lc~ k; f~ nd~ k, nadir; incir, enderdir ve ~itâcla muhafaza ederler ve kavunu aclad~ r,
karpuzu ufak olup, gayet leziz ve ince kabukludur.
Na-mevcüd: Limon; portakal; nar; unnab; bâdem; zeytun; çam-fist~~~ ; çama~ac~ ; servi; kestâne; koca-yemi~i; üvez; al~ ç; i~de, a~ac~~ var,
müsmir
Mevcüd: Sak~z-kaba~~; dolma-kaba~~; kestâne-kaba~~, ki helvac~~ kaba~~~ ~eklinde, içi k~ rm~z~d~ r; bamya; badl~ can; lahana; p~ rasa; cüzci duhan;
~spanak; bakla; fasulye.
Na-mevcüd: Havuç; helvac~-kaba~~ ; bal-kaba~~; susam; kestane; penbe; enginar; fiy; karnabi~.
Mezrüc: Bu~day; arpa; dar~ ; m~s~ r-kokorusu; kabl~ca; yulaf; çavdar;
bö~rülce, küllidir; Amavud-bu~day~, ekme~e uymaz; nohud, nadir, ba~çeler[de]; so~an.
iskelesinde yedi-sekiz tüccar gemileri vard~ r. Cebre, Lom'a dört saat
ve Rahovacya sekiz saatdir ve Cebre, kasaba-i sagiredir. ~ ki-üç kay~~~~ve
saati ve muhtasar suyu ve bir camici vard~ r.
Konakda müstahdem süvari: Mülazim 1 aded, ~~ o + 10= 1 20 guru~. On-ba~~~ ~~ aded, 8o + ~~ o = go guru~. Neferat 14 aded, 70 + ~~ o =
8o guru~. Köylerde mukim tahsildâran çavu~~ 2 aded: go guru~, onba~~~ 2
2°
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aded: 8o guru~, neferât 20 aded: 70 guru~. Konakda müstahdem piyâde
on-ba~~s~~ ~~ aded: 50 + ~~ o = bo guru~, neferât g aded: 40 + 10 = 50 guru~. Cemcan: Süvâri 40 aded, piyâde 'o aded, zabtiyye ~~ aded, yekün 51
aded.
Yerlü Topçular~: ~~ yüz-ba~~~ ~ oo guru~, I mülazim 50 guru~, 2 çavu~~
50 guru~, 6 on-ba~~~go guru~, go nefer goo guru~, yekün 1. ~ go guru~~(40/
b).
AKÇAR. Tuna sâhilinde, Vidin kazas~nda, kasaba ~eklinde bir kalyedir. Çar~usu ve bir câmici ve bir saati vard~r. Lom'a alt~~ saat ve Vidin'e
dört saatdir. Lom'dan Vidin'e azimetde, bir gece beytütet olundu (41/a).
V~ D~N. Belde-i me~hüre-i ale's-sâhil-i Tuna. Bir kalca-i azime ve belde-i cesTimedir. ~imdi nihayet huclüd gibi kalm~~d~ r. Müstakill muhass~ ll~ k
ictibâr olunmu~dur. Belgradc~ k ve Lom ki Bolmiye kazâs~d~r, bu muhass~ ll~~~n iki mülhâled~r. Fi 21 Zilhicce sene 56. ~ehr-i Zilhicce'nin yirmi birinci sebt günü, ah~am ezân~yla vâs~ l olup, otuz dört gece beytütetle, Muharremü'l-harâm~n yirmi be~inci Cumca günü bacde'l-asr, saat ii, hürüc
olundu, fi 25 Muharrem sene 56.
Fi 21 Zilhicce sene 56. ~ehr-i Zilhicce'nin yirmi birinci sebt günü ah~am ezünlyla vâs~ l olduk. Vüsülümüzde, nâib-i belde Nazif Molla Efendi'yi yolda bulduk.
Fi 22 Zilhicce sene 56. Pazar günü zuhürdan sonra, emr-i ~erif k~ raati
tasmim olunup, tehyie üzere iken, pa~a hazretleri gelece~in ihbâr etdiler.
Der-akab te'hir buyurmalar~ n~~ rica z~mn~ nda Hac~~ Tosun A~a irsâl olunmu~~ise de, hâric-i bâbda tesâdüf edüp, der-akab te~rif buyurdular. Bir
kaç saat ülfet olunup, biz evvel gidemedi~imizden, ictizâr etdik. Külii arz-~~
mahabbet olundu. O gün ~iddetli so~uk olup, vakit dahi mürt~ r etmi~~oldu~undan, ertesi, Pazar-ertesi, k~ raat-i emr-i Myi tasvib buyurdular.
Fi 23 Zilhicce, yevmü'l-isneyn. Bu gece bacde'l-magrib, muhass~l efendi taraf~ ndan u~ak gelüp "Efendi gelecek, bir mân~c var m~d~r?" deyu sual etdi~in ve cevâba muntaz~ r oldu~un ihbâr etdiler. Taraf~m~zdan dahi "Bizler
Rum-eli 'ne ç~kd~~~ m~zda, mevân~c bi'l-krill~jyye terk ediip, da~larda gezdi~imizden,
bir kapal~~ kapumuz dahi yokdur. Emr-i hazret-i ~dl~âne ile, bir çoban gelse, yan~m~za gir~iP hâlini ifdde eder. Biz de ân~n, tesviyye-i masldhattna ve talyib-i hât~r~na sac), etmekde oldu~umuz climleye mac ldm olmu~dur. Kendülen.nin bir mâni yo~ise te~n7 buyururlar" deyu cevâb verildi. Sonra, aczâdan pâ-da~lar~~ Hac~~
Hüseyin Efendi ve Mehmed A~a ile geldiler. Biraz âfâki ülfet olundu.
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Molla Efendi dahi geldi, sonra gitdiler. Sabah, Pazar-ertesi günü, edai~~
zuhrdan sonra, nâib efendiyle beraber kendü itibacm~z ile olundu. Mukaddemâ gavvasan ve asker irsal olunaca~~~mesmûcumuz oldukda, derakab menc.
Fi Zilhicce,
Fi 24 Zilhicce, Sal~~ -. Fi 25 Zilhicce, Çihâr-~enbih,
27 Zilhicce, Cumca, Velçedrime'de adam darb edüp,
Penç-~enbih,
maka~r-~~ ~ehr yüz mikdar~~ koyunlan mevcud.
Saati var. Adli çorab nesc eder maya. k~zlar~~varo~unda bir cihetle, çorab~~ Zi~tovi'ye galib yahüd müsavidir. Pek zarif de~il ise de leyyindir. Lofça'n~ nki zarif ise de ha~indin Yün gayet kurak ve havs~zd~r (42/a).
Fi 28 Zilhicce sene 56, Cumca-ertesi, - Fi 29 Zilhicce sene 56, Pazar.
Divan katibi efendi geldi. Sonra pa~a hazretleri geldi. Dokuza kadar oturduk. Naib efendi dahi geldi. Bu gün Asitane'den posta geldi. Bize T~ rnova muhass~l~ndan meknib geldi. Fi selh-i Zilhicce sene 56, Pazar-ertesi gecesi muhass~l efendi geldi. Posta[n~n] sabah ç~kaca~~[n~] haber verdi.Bu sabah Yehûd geldi, virgülerinden ~ikayet etdiler. Fi gurre-i Muharrem, Sal~,
Pa~a hazretlerinin hazine-din neclimi sat:~lk T~mrak a~as~~ Ay~-taban ~bra3 Muhim A~a geldi, Vlâclika geldi. Fi 2 Muharrem Çihar-~enbih,
harrem 57 Penç-~enbih, Fi 4 Muharrem sene 57, Cumca, Paspan-zade
Osman Pa~a Câmici'nde ecla-y~~ cumca olundu. Kurbünde kütüb-hâne var.
Andan kütüb-hâneye var~ld~ . Fi 5 Muharrem sene 57, Sebt, Fi 6 Muharrem sene 57, Ahd, Fi 7 Muharrem, ~sneyn, bu gece yine muhass~l
efendi ve aczadan Hac~~ Hasan Efendi geldiler. Saat alt~ya kar% ikamet
olundu. Resimden, mukaddema guru~da dört para alunur idi. "~ki ahnacakd~r» deyu tenbih etdim. TevalTuk olunmu~~idi, sükûtla mukabele edüp.
Bu gün posta ç~kd~~ ve ah~am Asitane'den posta geldi ve Maçin'e posta
terfib olundu~u tahrir olunmu~. Fi 8 Muharrem, Selâsen, devletlü pa~a
hazretleri te~rif buyurdular, hayli mahabbet güzeran etdi. Sual etdik, "Benim tarafimdan biri muhass~l nasb olunsa" kasem etdi, "Kabül etmem" deyu. Fi
9 Muharrem. Erba'an, Ruscuk'dan Vas~f Pa~a ve Silistre'den kad~, hust'isi
ve mâliyye mü~iri ~ukkas~~ geldi ve Anton o~lu ~stefanalci geldi. Tuz macdeni, sohbet olundu. Vlâclika geldi ve kase icmal eden geldi. An~nla bir
mukavele olunmak içün, Vlâclika'ya havale olundu. Ah~am sohbet edecek
deyu, gece muhass~l efendi ve katib Râ~id Efendi geldi. R ~~o Muharrem,
Penç-~enbih, devletlü pa~a hazretlerine gitdik. Milo~'un Bülcre~'den firari
haberi gelmi~, an~n korentineden tashibe, Cumca günü, adam gitmesini
buyurdular ve biri Filibeli ve biri ~vracal~~ iki reya firar etmi~, Bükre~~korentinesinden. Tutup irsal etmi~ler. k~lan istintalda habse verdiler. Sonra
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~ vraca husüsunda sohbet olundu. Asitâne'ye tahririmizi istisvab etdim, kabül buyurdular. R ii Muharrem sene 57, Curnca, muhass~ l efendi, aczadan Hac~~ Hasan Efendi ve Mehmed A~a geldiler. ~vraca husüskün (42/
b).
Vidin, miterpolid[medropolidpikdir. Bu sene miterpolid, sab~ k Malef
olup, Temmuz'da Kirilos nâm ~ stanköy miterpolidine, fi sene 56 Temmuz'unda tevcil~~ olunup, Ramazan'~~ ~erifde, vapur ile Silistre'den Ruscuk'a gider iken, mülakat olundu. Bunun hükmünde olan Vidin kazas~~ ve
Sahra nâhiyesi ve Belgradc~ k kazas~~ ve Bolemye nahiyesi, mukaddema üç
bu kadar dahi var imi~, sonradan Milo~'a geçmi~. Asitâne patri~inin ittibac~n~~ iddia etdi~i on iki civar bundan Andiriya'd~ r. Petro'nun kar~nda~~d~r. Bu dahi papan~n metbuc udur ve Roma'da medfündur.
Ser-gerdesi esküloi ~dris sipahi firarisinden, mac iyyetinde 65 nefer.
Sergerde Amavud tâifesinden Ali Sancak-dâr, 46 nefer. Sonra on iki nefer
dahi bunlara mülhak olmu~. Mukaddemâ ayr~~ gezer iken, ~imdi cümlesi
bir yere cern` olmu~. Cümle: 65 nefer, 46 nefer, 12 nefer, yekün 123 nefer.
Hülâsa-i mektüb-~~ vekil-i muhass~ l, der-Lom, tarihi selh-i Zilhicce sene 56. Yüzden mütecâviz kapusuz, Lom nâhiyesinde iki gece beytütet ve
meckülât içün reâyây~~ rencide etmi~ ler ve tahsil-daran ve zabtiyyeler irsâliyle müdâra ve tehdid ile, mezbürlar~~ Berkofca kazas~ ndan, Kama~nice
karyesine ve andan Rahova kazas~na a~urmu~ lar. Metkofca karyesine mi
yâhüd sair mahalle mi ç~ kacaklar~~ maclüm de~ildir. ~vraca kuras~ ndan
Krivadol karyesinde bir çorbac~ n~ n gelinin memesini kesdikleri ve sair taaddileri mesmuc clur (43/a).
H~ nta; ~ac ir; kokoroz; yulaf; burçak; nohud; bö~rülce; bakla; so~an;
ak-bu~day, pirinç gibi olur, beyaz, Büyük Nevesel karyesinde olur; çavdar; kara-dut; d~ rak~-~eftali ki mi~mi~~tesmiyye edeyorlar; f~ nd~ k; ceviz; badam, nâdiren; ~am-dutu, kebir ve mayho~~olur, kara-dut nevc inden; elma;
amrud; ayva; erik; vi~ ne; kiras; üzüm; k~z~ lc~ k; ~eftali; zerdali; kay~s~ ;
mu~ mula; üvez; dut, eksen yabanidir, aclas~~ nadirdir.
Muhâfaza ile nâdiren mevcC~ d, incir, nar. Nâdiren mevcüd kestâne.
Na-mevcüd enginar, kamabi~ , limon ve envac~.
Kavun; karpus; h~yar; asma-kaba~~ ; kestâne-kaba~~ , içi sürh ve birünu sefid; bal-kaba~~ ; deli-kabak, galiba Takaron kaba~~d~ r, tacrife nazaran;
sak~z-kaba~~; badl~ can; bamya-i sultâni; kara-bamya; frenk-badl~can~ ; kara-
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turp, beyaz-turp, bir kwyeden ziyade olur; ~algam; pancar; yer-elmas~ ;
komyer, frenk-yer-elmas~ ; çilek, yeni zuhi~ r etmi~, ~slambol'dan kebIr olmaz; bö~ürtlen; p~rasa; ebe-gümeci; ~sfenah; semiz-ot; ala-ba~, müdevver
pancar süretinde ve ~algam siretinde bir nesnedir; pancar; havuç; marul;
salata; paz~; dölek-kavunu, k~~-kavunudur; kantar-topu, ta~ras~~ ve içi ye~il;
vodine, hayli uzunca ve iri olur; selim-devle~i; ~effali-kavunu, beyaz-olup,
dedinu ye~il olur. Karpuzun bir kantar, yacni k~ rk dört okkaya kadar vezn
olundu~u[nu] nakibücl-hâcc ~smacil Efendi ihbâr etmi~dir. Yirmi okka
karpuz, dâimâ yirmi okka bu gelür. Gayet iri karpuz, dört karyeye menütdur. Pancar ve ala-ba~~iki okkaya kadar olur (43/b).
VEYTBOL. Mukaddemâ han mahalli olup, ancak bir hândan ibâret
oldu~undan, Hn dahi tesmiyye ederler. N~sf saatden akail mahallde bir
köprü var. As~l Veyt, bunun ismi imi~. Sonra bu karye zuhüran ki nakl
olunmu~. Veyt'den Curnca günü, fi 25 Muharrem sene 57, saat on birde
hürC~c edüp, bir saat sonra, gurül3-1 ~emsle, bu karyede, K~mra~~Mehmed
A~a ki, tüccâr-~~hayriyyeden ve Hüseyin Pa~a hazretlerinin ~erikidir, ân~n
çiftli~ine nüzül olunup, Sebt gecesi beytütet olundu. Sebt günü saat alt~da
klyârn olundu (44/a).
TOPOLOFÇA. Polemye kazâs~nda bir karyedir. Lom nehri,
kurbünden müd~r eder (45/a).
BERKOFÇA. Müstakill bir kazad~r. Doksan alt~~ aded karyeden ibaret
ise de, mahalle ismiyle, bâcz~~ sagir karyeler hudüsuyla, dahi ziyâde olmu~dur. Sofya ve ~ehir-köyü ve Belgradc~ k ve Polemye ve ~vraca ve Rahova
kazalar~~ beyninde ve cümlesine hem-hudilddur. ~ark taraf~~ düz çay~ rl~ k ve
garb taraf~~ me~hür balkand~ r ve kasaba, balkan~n zeylinde, etrâf~~ sagir
da~lar ile muhat bir sehl mahalldedir. Balkandan güzer içün mahsüs caddedir ve menzili vard~r. Dedinu kurbünde Kilisura karyesi vard~r. Güzer
olundukda, Sofya kazâs~ndan Nihçe karyesi topra~~na vüsül olunur ve
Berkofça'da gider iken caddeler Nihçe'nin sa~~nda kalur ve bundan a~a~u,
~ark taraf~ nda, Somuncu-balkan~~ güzer-gâh~~ vard~r ve andan a~a~~~ ~~pkaderbendi vard~r.
Alt~~ câmici ve tahta min'areli bir mescidi vard~ r ve di~er tahta minâreli
ve üzeri kerpiç s~val~~ ta~~ ~eklinde, bir câmici dahi vard~r. ~imâl taraf~nda
bir tepe var, Hisarl~k-bay~n tesmiyye olunur. Üzerinde kadim bir palanka
olup, harab olup, bir iki tacmir olunmu~~ise de, elhaletü-hazihi, kadim divarlanndan âsâr-~~ bak~yye vard~r ve yirmi kadar topu olup, Vidin'e emr
ile al~nm~~. ~imdi konakda üç topu vard~r.

~~(go

MAHIR AYDIN

Debba~-hâne Câmici, mahallesi dahi debba~-hânedir. Evrenos Câmici,
mahallesi dahi bu isimledir. Çavu~~Câmici, mahallesi bu isimledir. Hammâm Câmici, harb olup, yeniden, Yusuf Pa~a kethüdâs~~ Cerci~~Bey binâ
etmi~, kendüsü kasabadand~ r, minaresi kadimdir, mahallesi bu isin~ ledir,
tahtânide be~~oda ve bir ders-hâneli medrese dahi Yusuf binâ etmi~dir.
Câmic-i Kebir, harâb olup, Yusuf Pa~a yeniden binâ etmi~, minaresi kaclimdir, Kuzulu Mahallesi'ndedir. Hac~~ Mehmed Mahallesi Câmici, Nedim Mahmud Bey binâ etmi~, harâb olma~~n, sonra minber dahi yaz` etmi~, asl~~ mescid imi~. Çar~u Câmici, mahallesi olmayup, kendüsü yine
Debba~-hâne Mahallesi'ndedir. Mescid, tahta minâresi vard~ r, bu dahi
Kuzulu Mahallesi'ndedir. ~ki tek hammâm~~ vard~r. Bir saati vard~r, ahâliden Voyvoda Musa A~a bina etmi~.
Bu kazân~ n dört aded balkan karyelerinde, nefis keçe ve seccâde nesc
olunur. Çiporofça, kebirdir, çorab bunda nesc olunur. Glavanofça, bu dahi kebtredir. Cilezne, ziyade nesc olunur.
Lom taraf~ nda, bir saat mahallde Berziye nehri vard~ r. Üzerinde tahta
köprü var. Sonra bu nehr Avgus nehrine munzamm olurmu~. Ticâretleri,
hayvan cern` edüp, tüccâra ve panay~ rlarda bey` etmek ve tuzculuk ve bir
kaç debba~~ve dikici vard~ r. Ancak dört karyesinde ehl-i ~slam vard~r.
Cümlesinde yine reyâ var. Hac~~ Mahallesi, tahminen hâne: ~~ oo aded.
Kurbünde Cumca Mahallesi, hâne: 20 aded. Kurbünde Melikli Mahallesi,
hâne: 3 aded. Kaliman Mahallesi, hane: ~~
Hisarl~k-bay~n'ndan balkana vannca, bir bay~ r dahi vard~r. Zarhatlarbay~r~~ tesmiyye olunur. Kesret miyâh~~ vard~r. Ekser mahallinde, akar-sular
ve müteaddid çamlar vard~r. Aclâ sular~ , Kestânelik Suyu'dur, garb taraf~ nda, hâric-i belde sülüs saat mesâfededir. Bundan sonra, A~~klar Çe~mesi'dir, beldenin ~arkisinde, yine hâric-i kasabada. Beldenin hâricinde, garb
taraf~ nda, bir çar-yek mahallden bed' ile, balkana do~ru, külti kestânelik
vard~r. ~ahbaz Suyu, kasaba derC~nunda, Kuzulu Mahallesi'nde vasatca
bir sudur.
Ve di~er nehr, Butonya vard~r ki, Berkofça kazâs~nda, Purtitofça karyesi alt~ nda Avgus nehrine munsabb olur. Avgus nehri, Çiporofça Balkan~'ndan nebc edüp, giderek, di~er nehirler inzimâm~yla büyür ve Avgus
nehri, Berkofça'n~n ~ark taraf~nda, iki saat bacidden güzer eder. Kotlofça,
berkofça kazas~ndan, kasaba ~eklinde bir karyedir. Ehl-i islârn~na Lom taraf~ndan hükm olunup, vergüsü ve ö~rii ve reâyâs~n~n zabu, Berkofça'ya
râcicclir. Bunda pirinç zerc olunur ve havas~~ gayet sakildir.
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Vekil-i muhass~ l, ~ htimanl~~ Ahmed A~a, Abdurrahman Bey merhümun kethüdâs~~ imi~, L000 guru~. Nâibü'~-~eg, Mustafa Efendi, beledi
müderris, ~ .000 guru~. Aczâdan, Ko~anal~~ Halil A~a, zümre-i sipâhiden,
250 guru~. Zabtiyye yüzba~~s~, Vidinli Hüseyin A~a, 600 guru~. Çorbac~ ,
~linov Saba~, 600 guru~~(47/a).
Berkofça; Sofya Derbend Caddesi'ne 16 saat, ~arköyü'ne [~ehirköyü'ne] 14 saat, Belgradc~k'a 16 saat, Akçar'a 4 saat, Vidin'e 14 saat,
Lom'a 12 saat, Cebre'ye 18 saat, Rahova'ya 18 saat ve ~vraca'ya 8 saat
mesâfededir. Akçar da, Vidin'e ~~o saat mesâfededir (47/b) 207.
~EH~ RKÖYÜ. Müstakillen kazâd~ r. Sofya muhass~ll~~~na mülhakd~r.
Sofya'ya on alt~~ saat ve Ni~'e on iki ve Berkofça'ya on alt~~ saatdir ve kenar
taraf~ nda, varo~la ehl-i ~slam mahallât~~ beyninden Tisava nehri mürür
eder. Derün-~~ kasaba müteaddid çe~meler var ise de, yine acla sulan Tisava'd~r.
Be~~mahalle ve be~~câmici vard~ r. Fatih Sultan Mehmed Câmici, mahallesi Hünkâr Mahallesi, ittisâlinde, on bir oda ve bir ders-haneli medrese vard~r, ~ehir-köyü voyvodas~~ Emin A~a, sene 1230 hudüdlannda binâ
etmi~, elli cild mikdân dahi kütüb vakf etmi~dir. Halil Bey Câmici, mahallesi, kezâlik. As~l Bey Câmici, kezâlik, mahallesi. Tahtal~-baba
mahallesi, ~eyh Mahallesi. Kad~~ Câmici, mahallesi, Kad~, Câmici, mahallesi yokdur. Bir saati vard~r. Kenâr~ nda, Ni~~taraf~nda, hâriçde, bir harab
palankas~~ var, be~~aded, harab ve macmür topu var. Kal'a vustunda, kargir bir cebe-hânesi vard~ r. Neferât~~ yokdur. Bir bölük-ba~~~ tacyin olunup
muhâfaza eder.
Kilesi, yüz k~yyedir. K~b~l nam, nir kile dahi vard~r, iki yüz k~yyedir.
Varo~unda, adla orta kilimleri ve seccâdeler nesc olunur ve me~hi~rdur.
Reyâ nisvân~~ nesc ederler. Kuma~~~ve nak~~~~ nevcima Berkofça'dan eyüce
ise de, Berkofça'n~n renkleri bundan revnakl~d~ r. Bir nevc adla erik hâs~l
olup, kurudup, ho~abl~k içün bey` ederler. Zaman~~ bir müddet mürürundan sonra, k~yyesini üç guru~a kadar bey' eder. Rengi açirak ve çekirdekli
ve mayho~~ve cildi gayet rakik, kimi kesir ve leyyin, Serfice eri~i lezzetinde
bir lâtif erikdir. Ba~lar~~ kesret üzere oldu~undan, rey, eksireye hamr icmâl ederler. Ekser kurâsi, mevsim-i ~itkla iki~er üçer kulübe ile etrafa,
bahâ yemini itcam içün teferrük edüp, mevsim-i sayfda, karyelerine tecemmiic ederler. ~itâda, da~~aralar~nda ve dere içlerinde ikamet ederler
(48/a)°' 17 numaral~~ kli~e.
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AKPALANKA. Musa Pa~a Palankas~~ dahi derler. Belgrad Caddesi
üzere, Mokra balkan~~ zeylinde, Korilov-bay~ r~~ taht~nda, ~ehir-köyü'ne dört
saat ve Ni~'e sekiz saat mesafede, ~ehir-köyü'ne mülhak, muhtasarca çar~u ve pazarl~~ kasaba ve karyedir. Me~ hür olan ~ehir-köyü'ne dört ise de,
be~~gelür ve Ni~'e sekiz ise de, alt~ ndan ziyâde gelmez. Ancak otuz ehl-i
~slam hanesi var ve cümlesi palanka içindedir ve varo~unda on be~~reayâ
hânesi vard~ r. Bir muhtasarca camici vard~ r ve mektebi var. Bir vakt, hammain dahi var imi~, harb olmu~~ve eskiden, kefere zaman~ndan, metin
kalcas~~ oldu~unu ve hala zIr-i zeminden, temellerinden, gayet kebir sengler
ç~ karub, hânelerinde isti'mal etdiklerini, ahali rivâyet etdiler ve Tisava
nehri bu karyenin garb taraf~ ndan münir eder, Ni~'e %/as~l olur. K~ble taraf~nda Korilo-bay~r~~ taht~ ndan, karyenin on dakika mikdan kurbünden,
bir kaya alt~ ndan, bir mâ-i azim nebc edüp, be~~ta~~de~irmen çevirüp, bir
bu mikdân dahi hârice cereyan eder ve bu nehrin ismi ~zvor nehridir. On
seneden mukaddemce, gece saat bir buçukda, top gibi bir sada gelüp ve
berk ~eklinde bir nür peydâ olup, bir azim hareket-i arz olup, kalca etraf~~
ve külli mahallât münhedim olmu~~ve ~zvor nehri k~ rk dokuz saat külliyyen münkatc olup, mahalli hu~k olmu~, sonra tepe bir top gibi at~ lup, evvelki gibi cereyâna ba~lam~~. Mukaddemce bir kimesne, ehl-i ka~yeden,
külli akça sarhyla, bir de~irmen bini etmi~~imi~. Bu hali gördükde, emvâlinin abesen telef oldu~una, kemâl tekeddürüyle, üç be~~gün zarf~nda vefat
etmi~~ve bu hareket-i arz, Ni~'de ve sair mahallâtda dahi külli hasâr etmi~~
(49/a).
N~~. Belde-i me~hüredir. Kalcas~~ var ise de harb olmu~~ve müstakillen kürsi-i muhass~l~k ictibar olunmu~dur. Bir taraf~~ S~rb ve bir taraf~~ Arnavudluk hud~ldudur ve kurbünden Tisava nehri münir eder. Kalcas~n~~
yedi yüz yetmi~~yedide Sultan Murad-~~ Gazi feth etmi~dir. Fi 8 safer sene
57, Saferü'l-haynn sekizinci günü baccle'l-asr saat on birde.
Deriin-~~ kalcada ve handek etraf~ nda, cümle ehl-i ~slâmd~r. Reyâ mahallât~~handekden aynd~r.
Ni~, Büyük Morava suyuna karib, vafir metin bir kalcad~ r. 1 ~ oo senesinde Nemçe küffân an~~ alm~~~idi. Tahminen ~~'ol senesinde yine Osmanl~~ gelüp, alm~~d~ r. 1149 senesinde yine Nemçe müstevIl olup, zabt etdikden sonra, be~~ay münkunda, yine Osmanl~~ gelüp geri alm~~d~r.
Hünkar Camici, sakaf~~ kur~un pu~ideli, ah~abd~r, mahallesi var. Edirne Mi CmiCi, kubbesi kur~un pu~ideli, mahallesi vard~r, kurbünde med.c.
rese var. Burmal~~ Cam~~ 1, ah~ab sakall~, mahallesi yokdur, bunlar
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kara içindedir. Tekye Câmri, Hamza Bey binâ etmi~dir ve kendüsi dahi,
civar~ nda, metin kubbeli türbe derânunda medfândur, kurbünde Kadiri
Tekyesi vard~ r, mahallesi yokdur, bu dahi karada. Osman Pa~a Camici,
ah~abd~ r, Ta~köprü Mahallesi'nde, bundan sonra, ve bu hâricde. Defterdar Camici, ah~abd~ r, mahallesi var, k~~ rbünde medrese var ve yine bu
mahallede di~er medrese, müftilere mahsâs. R~zaiyye C ~miCi, ah~abd~ r,
mahallesi var, ekber camicdir. Racna C5.mici, ah~abd~ r, mahallesi yokdur.
Yeni Mahalle Câmici, mahallesi var. Yahya Pa~a Camici, ah~abd~ r, mahallesi vard~ r. Belgrad Mahallesi Câmici, Melik Pa~a binâ etmi~, mahallesi
vard~ r. Hac~~ Bekir Mahallesi Mescidi. Arnavud Pazar~'nda mescid. Defterdar Mahallesi'nde mescid, Ürgüp Kapusu'nda.Ta~köprü Mahallesi'nde
mescid, Müffi Zukak~'nda. Karada, ~imdi, Kadiri Tekyesi. Belgrad Mahallesi'nde, Tisava cihetinde, Sacidi Tekyesi. ~slambol Kapusucnda, Hac~~
Bekir Mahallesi'nde Kadiri Tekyesi.
R 17 Safer sene 57, Cumca. Ah~am, Fakov Amavud Leskofçal~~ iskat
edüp, k~rk elli süvâri ile Ni~'e geldi. Fi 19 Safer sene 57, Ahd. Ni~'de, alt~~
buçuk k~yyelik bir kuzu, yirmi dört guru~a i~tirâ olundu ve evvelki ekl
olunan budur. Fi 22 Safer sene 57, erbacan, meclise gitdik. Vergi husâsu
ve memleket mercas~~ nizac~ na ve otuz sekiz timar zabt olunup, on biri
Belgrad muhafazas~~ deyu aç~ kda kald~~~ na dâir, sohbet olundu (5o/a).
HASSALI. Sofya kuras~ ndan ve kasabaya alt~~ saat mesafedir. ~çinde
otuz mikdar~~ reyâ hânesi ve yirmi mikdar~~ ehl-i islam. Yar~c~s~~ yine reya
ve dört aded çiftlik ve yirmi ehl-i islam kulübesi vard~ r. Ehl-i islam Sofya'da, mevsim-i sayfa gelüp, üç dört mâh ikametle, zehir-i ~itâiyyesini
tesviyye ile yine Sofya'ya avdet ederler ve iki hâne vard~ r ve içinden bir su
geçer. Üzerinde müteaddid de~irmenler vard~ r. Etraf~ , cümle, münbit mahallerdir. Vüscatli iki bay~ r aras~ndad~ r. Sofya'ya gelür iken, sa~daki Makile bay~ nd~ r ve soldaki Salovecde bay~ nd~r. Haremeyn-i muhteremyen haslar~ndan Hac~~ Karaman mukataas~~ tesmiyye olunan sekiz karyenin biridir.
Üç kaza ki, biri Sofya ve biri ~ehir-köyü ve biri Preznik. Bunlar~ n huchidlar~, tecemmir oldu~u Üç-kulaklar tacbir olunan mahallden bu karyeye,
bir buçuk saatdir. Akar, iki çe~mesi ve bir câmici vard~r, tahta minâreli ve
Belgrad Caddesi üzerindedir. Nehri, Preznik kazas~ndan gelüp, Avdomirofca tesmiyye olunur. Avdomirofca dahi, Preznik kuras~ ndan bir karyedir
(52/a).
SOFYA. Fi Rebiülevvel sene 57, -. 21 Rebiülevvel, Penç-~enbih, Sofya'da mukim Kalkan-delenli vezir Salih Pa~a, te~rif-i hane-i fukara etdi. Fi
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20 Rebiülevvel Çihâr-~enbih, Asita~
. le'ye, devlet tatanyla mektüblar~m~z irsal olundu. Fi 22 Rebiülevvel, Cumca, bir saat bir çar-yek mahallde, Bali
Efendi karyesine vanlup, cum`a anda edâ olundu ve türbesi ziyâret ve k~raat olunup, ânda ikamet, araba tanzim olundu ve ah~am üstü gelindi. Fi
26 Rebiülevvel, Sal~, Kerman karyesi kurbünde Osman Bey'in temür macdeni olan çiftli~ine vanlup, bir gece beytütet olundu ve temür ust~lü tema~a olundu. Gayet müferrih, bülbüllü mahal', hazz olundu. Çihar-~enbih
gelindi. 27 Rebiülevvel, Çihâr-~ebih, Ni~bolu'dan, muhass~ldan mekt~lb
getürdü. Zabtiyye, evvelki zabtiyye gaib olundu ~ann etmi~. Fi 29 Rebiülevvel sene 57, Cumea, Seyfullah Efendi Câmici'nde, bacdehG hariccle
türbesi ziyaret olundu ve be~~yüz guru~, tacmirkün muhass~l beye verildi
ve cami' ittisalinde kütüb-hanesi tema~a olundu ve bu gün Ya`lcub Pa~a'dan cevab olarak ve bizim tedkikimizi i~aret siyak~nda mekt~lb geldi.

Bir taraf~~Hatman, Pazarc~k, Petriç karyesinden, izladi, lvraca, Berkofca, ~ehir-köyü, Preznik, Radomir, Samakov.
Seyfullah Efendi Câmici'nde bir kütüb-hâne vard~r. Bu lcitablann nefiselefi, Sofu Mehmed Pa~a'n~nd~r (53/a).
Na-mevcüd~~ Kiras [kiraz]; kay~s~; havuç; kestane; badem; üvez; incir;
nar; ta~tas~~ sürh bal-kaba~~; enginar, has~l olmu~~ise de müstemirr olmam~~; ~algam, zer` etmiyorlar.
Mevcild: Maline, galiba bö~ürtlendir; govline, ala-ba~d~r, üç k~yye kadar dânesi olur; pide-kaba~~; pancar, gayet kebir olur; adla çilek, bacz~~
ba~çelerde zuhür etmi~; sunter.
Sofya; Samakov'a 9 saat, Dubnitça'ya 12 saat, Köstendil'e 14 saat,
Manast~r Caddesi üzerinden Radomir'e 7 saat, Preznik'e 6 saat, Halkal~'ya 6 saat, San-pirot'a ~~ o saat, ~ehir-köyü'ne 14 saat, Berkofçaiya 16 saat, ivraca'ya 16 saat, Etrepoli'ye 12 saat, izradi'ye 12 saat, ihtiman'a 12
saat mesafededir. Ayr~ca, Samakov; Dubnitca'ya 12 saat, Dubnitca,
Köstendil'e 6 saat, Köstendil, Radomir'e 7 saat, Preznik, ~ehir-köyü'ne 12
saat, ~ehir-köyü, Berkofça'ya 12 saat mesafededir208.
Vladikas~~ Meletiyoz, Yeni-~ehir'den macziMen gelmi~. Sofya ve Berkofça ve Preznik, bu üç kaza bunun hülcmündedir (53/b).
~HT~MAN. Müstakil' bir kaza-y~~ sagiredir. Samakov muhass~ll~~ma
mülhakd~r. Sofya'dan on iki saat ve kezâlik Tatarpazarc~~~'na on iki saatdir.
2"

[8 numaral~~ kli~e.

AHMED ARIF HIKMET BEYEFEND~~

165

Kasaba ve kurâs~~ cümlesi, Mihal Bey-zâde Mahmud Bey vakfid~r. Evlâd-~~ me~rikas~d~r. Kenisadan tebdil olunmu~, bu valc~fdan bir câmici var
ve bir hammâm~~ vard~r, tekdir ve bir imâreti vard~r ve di~er valc~ fdan bir
mescid vard~r. Mestci-zâde Mustafa A~a binâ etmi~, sene 1220. Köprülüzâde kethüdâs~~ vakf~. Kasabada üç çe~me ve hammâma su gelür ve mütevelli ~brahim Bey'in bir çe~mesi vard~r. Kurbünden bir dere mürik eder.
Ekseriyâ sayfda münkatc olurmu~. Mukaddemâ on dört karye olup, Kara
Feyzi Valccas~nda dördü muhterik olmu~, ~imdi on kalye kalm~~. ~zlâdi,
Pazarc~k ve Samakov ve Sofya bu dört kazan~n beyninde ve hem-hududdur.
Ihtiman, Kapucuk'a 1,5 saat, Köstence'ye 3,5 saat, Bânâ'ya 2,5 saat,
Samakov'a 6 saat, Çamurlu'ya 3 saat, Vakarel'e 1,5 saat, Palanka'ya 5 saat, Yeniköy'e 6 saat, Pazarc~k'a 12 saat mesâfededir. Samakov, Bana'ya 5
saat, Yeniköy'e 6 saat, Pazarc~k'a 12 saat mesâfededir. Samakov, Bana'ya
4 saat, Çamurlu'ya 3 saatdir (54/a) 2°9.
ORMANLI. Sofya kurâs~ndand~r.
YELLIKÖY. Pazarc~k kurâs~ndand~r. Hânesi 280 aded. Cümlesi reâyâd~r. Kasabaya alt~~ saatdir. Bir bay~r zeylindedir. Fevkinde Yaylac~k balkan~~ vard~r. Alt~~ aded çe~mesi var ve di~er kaynaklar dahi vard~r. Eski ismi, Has~rc~-karyesi'dir. Bulgarlar, Vetren-karye derler. Bundan Palankaya
bir saatdir. Bu, Pazarc~k dahilinde kuleye bir saatdir. Bu dahi Pazarc~k'~nd~r ve bundan bir saat dahi yukar~, Pazarc~k'~nd~r. Bunda, Samakov ile
hem-hudtkIdur. Kuleden bir saat yukar~~ Pazarc~k'~n olup, bu mahallden
bir saat dahi gidüp, Kapucuk-derbendi gelür. Bu bir saat mahall ve derbend, Samakov'undur (55/a).
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