OSMANLI D~PLOMAT~KASI ~LE ~LG~L~~B~R KITAP
VES~LES~YLE*
HÜLYA TAS"
Michael Ursinus'un Üsküp Milli Ar~ivinde KSB 64 nu~ nara ile kay~ tl~,
Manast~r sicilleri aras~ nda yer alan ve ad~na ~ikayet defteri dedi~i bir 18.
yüzy~ l belgesini konu edinen kitab~ ', bu makalenin yaz~l~nas~na sebep
olmu~tur. Sözünü etti~imiz eser, yay~ nlanan defter vesilesiyle bu belgenin
üretildi~i bürokratik ortam~~ aç~ klayabilmek için 18. yüzy~l ta~ra yönetimine,
özellikle eyalet yönetimine ili~kin bilgi ve de~erlendirmeleri içeren bir giri~~
ile ba~lamaktad~r (s.1-38). Hemen ard~ ndan sözlük k~sm~~yer almakta (s.3946) ve bunu müteakip defterin transliterasyonuna dair k~sa bir notun bulundu~u k~s~ m gelmektedir (s.47-48). Bunu Birinci K~s~m izlemektedir. Bu
k~s~mda, yazar~n aç~klamalar~ na göre, 19-27 Mart 1781 tarihleri aras~ na ait ve
büyük ço~unlu~unu Rumeli Eyaleti Valisinin gelirleri aras~ nda yer alan
"ilâniye ve~gileri"nin2 toplanmas~ na dair olan kay~ tlar olust~~ rur~akta ve buil-lar~n ~ ngilizce tercilmeleri yer almaktad~r (s.49-56). Bunun ard~ ndan ~kinci
K~s~m diye düzenlenen ve defterdeki kay~ tlar~n transkripsiyon~ mun ve yine
~ ngilizce tercümelerinin yer ald~~~~bölüm gelmektedir. Bu bölüm defterin,
yazar taraf~ndan "~ikayet defteri "diye nitelenmesine esas te~kil eden k~sm~d~r

* Bu makaleyi haz~rlarken, yanl~~l~k ve haks~zl~ k yap~namak için tam anlayamad~~~ m ve
taluld~~~ m noktalarda Hocam Prof. Dr. Özer Ergenç'in bilgisine s~ k s~ k ba~vurdum. Bu nedenle
gösterdi~i büyük sab~r ve yard~mlar~ndan dolay~~kendisine te~ekkürlerinü sunmak isterim.
** Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi, Tarih Bölümü.
Michael Ursinus, Grievance Ad~~~i~~ist~-ation (~ikayet) in an Ottoman Province: The
Kaymakam of Rumelia's "Record Book of Complaints" of 1781-1783, London-New York 2005
(Bundan sonra bu esere yap~ lan auflar, "Ursinus" Olarak gösterilecektir).
2 Ursinus, s.18. T~pk~ bas~m~~yay~nlanan defterin hiçbir yerinde "i'lâniye vergisi"
teri~~~i
geçmemektedir. Defterde "i'lân ve i~â'at buyuruld~s~ " ibaveleri vard~ r (4a/6-8, s.65, vs.). 4a/ 34'de yer alan "... kazalar~n hazernye buy~~r~dd~s~~..."(s.64) ibaresi içindeki "hazeriyye"sözcü~ii,
bu dönemde konmu~~olan in~dâcliye vergisi anlam~na geldi~i için, Ursinus i'lâniyyeyi de bu
sözcükten ç~ karsama yaparak bir vergi olarak alg~la~m~~ve öyle aç~ klam~~t~ r. ~imdiye kadar
yap~lan çal~~malardan "hazeriyye"~~in ne tür bir vergi oldu~una ili~kin bir bilgiye sahibiz. Ancak,
kitapta i'lâniyye denilen vergi~~i~~~mahiyeti hakk~ nda bir aç~ klama yoktur. Oysa i'lâniyye, bu
dönemde eyalet valilerine tahsis edilmi~~böyle bir vergi ise, aç~ klanmas~~gereken ve ilk defa
kar~~m~za ç~ kan bir vergidir.
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(s.57-179). Kitab~ n sonunda, defterin t~pk~bas~m~~bulunmaktad~r (s.191'den
itibaren). T~pk~bas~m, aradaki bo~luklar da zikredilerek 27 varak olarak numaralanm~~t~ r. Bu haliyle, çok hacimli bir defter de~ildir.
Yazar~n anlatt~~~ na göre, eski Erzurum Valisi Mehmed ~zzet Pa~a, Rumeli
valisi iken 25 Safer 1195 (23 ~ubat 1781)'de sadrazaml~~a atanm~~t~ r. Bu
atama üzerine, yerine, Aydosi Mehmed Pa~a getirilmi~~ve May~s 1782 tarihine
kadar bu görevde kalm~~t~ r. Defterin Birinci K~s~m, Rumeli Valisi Aydosi
Mehmed Pa~a'n~n Manast~ r'a "miitesellim" ya da "Rumeli Kaymakam~"
olarak atad~~~~ki~inin dönemine ili~kin kay~ tlar~~kapsamaktad~r. Yine,
Ursinus'~m belirtti~ine göre, Mehmed Pa~a eyaletin merkezi olan Sofya'da
oturmaktad~r ve Manast~r'~ n yönetimi ile bir "kaymakam] "in görevlendirmi~tir3 . Rumeli eyaletinin iki önemli merkezinin bulundu~u, bunlardan
birisinin Sofya, di~erinin ise Manast~r oldu~u, eyalet valisinin Sofya'da
oturdu~u, Manast~r'a ise bir "minesellim" veya "kaymakam "gönderdi~i yine
yap~lan aç~klamalar aras~ndad~rk.
Osmanl~~tarihinin 18. yüzpl~na ait geli~meleri, di~er dönemlerin aksine
ancak son zamanlarda yap~lan ara~t~rmalarla daha anla~~l~ r hale gelmekte ve
her yeni yay~ nla bu dönemle ilgili mevcut bilgilerimiz arunaktad~r5. Bu
bak~mdan Ursinus'un eserinin yay~nlanmas~~ilgiyle kar~~lanm~~t~r. Ayr~ca Ursinus, kaligrafik ve paleografik özellikleri bak~ m~ndan büyük güçlükler
Ursinus, s.49.
't Ursi~~~~s, s.11-12.
5 Bu çal~~malardan birkaç~~~unlard~r: Elena FrangakisSyrett, The Commerce of Symrna in
Eighteenth Cenuny (1700-1820), Athens 1992; Tülay Artan. "Terekeler I~~~~ nda 18. Yüzy~ l
Ortas~nda Eyüp'te Ya~am Tarz~~ve Standartlar~na Bir Bak~~: Orta Hallili~in Aynas~", 18. Yüzy~l
Kad~~Sicilleri I~~~~nda Eyi~p'te Sosyal Ya~am, Editör: Tülay Artan, Tarih Vakf~~Yurt Yay~ nlar~ ,
~stanbul 1998; Dina R~zk Khoury, Osmanl~~~mparatorh~gu'~lda Devlet ve Ta~ra Toplumu: Musul.
1540-1834, Tarih Vakf~~Yurt Yay~nlar~, ~stanbul 1999; Hülya Canbakal, Ayntab at the End of the
Seventeenth-Cennuy: A Study of Notables and Urhan Politics. History and Middle Eastern
Studies, Harvard University, Cambridge Massachusetts, November 1999 (Bas~lma~m~~doktora
tezi); Edhem Eldem, Daniel Goffman, Br~~ ce Masters, Do~u ile Bat~~Aras~nda Osmanl~~Kenti:
Halep, ~zmir ve ~stanbul, Tarih Vakf~~Yurt Yay~nlar~, ~stanbul 2003; Erol Özvar, Osmanl~~
Maliyesinde Malikane Uygulamas~, Kitabevi Yay., ~stanbul 2003; Canay ~ahin, The Rise and Fall
of an Ayan Family in Eighteenth Cent~ ny Anatolia: The C,aniklizades (1734-1808), Bilkent
Üniversitesi, Bas~lmam~~~Doktora Tezi, Ankara 2003; Özer Ergenç. "XVIII. Yüzy~lda Ankara~zmir ili~kisi: Tiftik Ipli~i Ticareti", CIEPO-XIV. 5-7 Eylül 2000, Çe~me-~ zmir (Bildiri metni);
Özer Ergenç, "The Sphere of Muqata'a: A Particular Dimension of Otto~nan Spatial
Organization and Inspection", International Congress in Honour of Professor Halil Inalc~k:
Methods and Sources in Otto~nan Studies, Harvard University, April 29-May 02 2004 (Bildiri
metni).
:4
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içeren bir defteri, yaln~zca transkripsiyonu ile de~il, ~ngilizce çevirisini de
yaparak Osmanl~~ tarihçilerinin hizmetine sunmak gibi bir görevi
Yarmlad~~~~defterin, birtak~ m belge özetlerini içeren
kartlardan olu~mas~~ ve bu kay~ tlar~~ kaleme alan katiplerden kaynaklanan
in~lâ ve anlaml~~bozukluklar~ n~ n bulunmas~, yay~ n~ n' daha da cesaret isteyen
bir hale getirmi~tir. Bu bak~ mdan Ursinus'u kutlamak gerekir.
Eyalet Divan~n~n Bürokratik Ortam~~ve i~lemler:
Bilindi~i gibi, klasik dönem Osmanl~~ ta~ra yönetiminde iki aç~dan fonksiyonel örgütlenme ve bu örgütler içinde yer alan temel yönetim birimleri
vard~. Bunlardan birisi askeri-idari örgütlenme idi ve bunun belli ba~l~~
yönetim birimleri eyalet-sancak-t~mar nahiyesi-dirlik olarak s~ ralan~ yordu.
Bundan ayr~~ olarak ayn~~ mekan üzerinde kazai-idari örgütlenme olu~turulmu~tu ve bu örgütlenmenin te~nel birimleri de kaza ve nahiye idi. Birinci
örgütlenmenin her kademesinde örfiyye zülnresinden yöneticiler
görevlendirilmi~ti. ikincisinde ise görev üstlenenler, ~er`iyyedencli". Ta~rada
askeri-idari örgütlenmenin en büyü~ü, eyaletti ve ba~~ nda klasik dönemde
beylerbeyi, daha sonra vâ/i olarak adland~ r~lan bir üst yönetici vard~. Kazalar,
kad~ 'n~ n "taht-~~hiik~hneti"nde idi. Bu iki ayr~~zümreden olan görevliler,
fonksiyonel bir e~güdüm içinde görev yapmaktayd~lar. Osmanl~~ kat~l~m~ na
göre, icrâ yetkisi örfiyyeden olanlara aitti; ancak, bütün faaliyetlerinde kad~~
l~ükmüne dayanmak zorunda idiler. Kad~lar da verdikleri hükmü kendileri
uygulama yetkisine sahip de~illerdi. Uygulama, örfiyyeye b~rak~lm~~t~ '. Bu sistem içinde askeri-idari örgütlenmenin yöneticileri, t~ mar sistemi gere~i dirlik
tasarruf eden padi~ah me~nurlarlyd~ . Kad~lar da yapt~ klar~~ her i~lemin
kar~~l~~~ nda mahkemeye müracaat edenlerden belirli bir rüsfi~n ald~ klar~~ için
onlar~n da gelirleri hazineden de~il, bu vergilerden kar~~lan~ rd~.
18. yüzy~ la gelindi~inde Osmanl~~ ta~ra yönetiminin yeni birtak~m uygulamalarla bir de~i~im süreci içine girdi~ini görüyoruz. En önemli de~i~imlerden biri, eyalet valileri ile sancaklar~n ba~~na getirilen yöneticilerin "vezir"
rütbesine sahip olmalar~d~ r. Bundan dolay~d~ r ki bu dönemde eyaleti~~~
ba~~ nda bulunanlara beylerbeyi de~il, vali ya da pa~a; sancaklar~ n ba~~ na

(i Halil ~nalc~ k, Osmanl~~imparatorlu~u Klasik Ça~~
(1300-1600). Yap~~Kredi Yay., 8. Bask~,
~stanbul 2006, s.108; Özer Ergenç, XV/. Yüzy~l Sonlar~nda Bursa, TTK Yay~nlar~, Ankara 2006,
s.131-132, 139.
7 ~ nalc~ k, Klasik Ça~, s.108.
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getirilenlere de sancakbeyi de~il sancak mutasarr~ fi denmeye ba~lam~~t~r".
Böylece vezâret, sadece Divân-~~Hümâyün üyelerine has bir unvan olmaktan
ç~km~~~ve yayg~nla~m~~t~r. Ayn~~dönemde t~mar sistemi içinde iltizâm
us~dünün uygulama alan~~ geni~letilerek eski dirlikler üzerinde miii
mukâta 'alar olu~turulmu~~ve böylece klasik dönemin dirli~i, bir mukâta`a
yetki alan~na dönü~mü~tür. Klasik t~mar sistemi uygulamas~n~n görüldü~ü
y~llardan farkl~~olarak bu dönemde, sancaldar ve eyaletlerin büyük bir k~sm~,
mâli aç~dan "mili mukâta`a"lara dönü~türülerek sancak m~nasarr~flarma ve
valilere "iltizâmen ihâle"edilmi~tir''. Bu sebeplerle mâll boyut öne ç~k~nca,
bu yetki alan~n~n yönetimi, ya do~rudan öd mensuplar~na tevcih edilmi~,
böylece mültezim-yönetici tipi ortaya ç~km~~; ya da mukâta'ay~~üzerine alan
ki~i, örf görevini yerine getiremeyecekse bu görev için bir voyvoda tayin
etmi~tir. Bu nedenle bu dönemde en çok kar~~m~za ç~kan terimler, mukasta`a
ve voyvodahk terimleridir. ~~te uygulaman~n yayg~n olarak kar~~m~za ç~kt~~~~
bu dönemde, ta~ra yönetimini bütün yönleriyle anlayarak do~ru bir idare tarihi anlaus~~kurmak isteyenler için Ursinus'un eseri, muhakkak ki büyük bir
önem ta~~maktad~r.
18. yüzy~lda görülen bir di~er önemli de~i~iklik, bu mukâta'ala~ma
sürecinde eski haslar~n nitelik de~i~tirmesi sebebiyle valilere ve sancak ~nutasarr~flanna birden fazla eyaletin veya sanca~~n ayn~~anda tevcih edilmesidir.
Bazen bir valiye, atand~~~~eyalede birlikte ya kendi eyaleti içindeki bir ba~ka
sancak ya da di~er bir eyalet içindeki bir sancak, "ilhâken "verilmi~tir'''. Bu
durum, birden fazla yönetim alan~nda bir ki~inin görev almas~n~~ olanaks~zla~urd~~~ndan, vekaleten yönetimi gündeme getirmi~tir. Elbetteki vekalet, sadece bu tür uygulamalar için söz konusu de~ildir. ~öyle ki eyalet ve
sancak mutasarr~flar~, kendi mansablan d~~~nda göreve gönderildiklerinde
mansablar~n~~ mütesellimlerin yönetimine b~rakm~~lard~rl t.
8 Özer

Ergenç, "XVIII. Yüzy~lda Osmanl~~Ta~ra Yönetiminin Mâli Nitelikleri", Journal of

Turkish Studies, X (1986), s.87-96.

9 Mente~e, Saruhan sancaklan gibi Anadolu eyaletindeki birçok sanca~m ~niri muküta'alat
halinde sancak mutasarr~flanna verildi~ine dair örnek ve aç~klamalar için bkz. Ergenç, "...
Osmanh Ta~ra Yönetiminin Mâli Nitelikleri"; Özer Ergenç, "XVIII. Yüzy~lda Osmanl~~Sanayi ve
Ticaret Hayat~na Ili~kin Baz~~Bilgiler", Belleten. LI1/203, Ankara 1988, s.532-533.
19 Örne~in Ankara ~er'iyye Sicili, 236/311de yer alan Evâhir-i Ce~nâziye'l-âhir 1250/Ekim
sonlan 1834 tarihli ferman, "... ber vech-i muhaanllik Karahisar-1 Slibib ve ilin:iken Ankara ve
Kengin sancaklan ~nutasarrifi sadr-~~esbak yezirim ~zzet Mehmed Pa~a "ya hitaben yaz~lm~~t~r.
Ayr~ca bkz. ayn~~defter 312 nolu belge.
~~ la yüzy~la ait Konya ~er'iyye sicilinde bulunan ve mütesellimlik emrinde geçen ~u ibare,
bu konuda aç~klapc~d~r: "Karaman eyâletini i~bu bin yüz elli bir senesi mâh-~~ ~evvü 111
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Ta~rada en büyük yönetim birimi olan eyaletin ba~~ndaki beylerbeyi ya
da vali, eyaletin en üst düzey yetkilisi durumunda idi. Eyalet içindeki sancaklardan biri, do~rudan onun yönetimine b~rak~l~ r ve oraya ayr~ca bir sancakbeyi atanmazd~ . Beylerbeyinin yönetimindeki bu sanca~a pa~a sanca~~~denirdi. Pa~a sanca~~, eyaletin yönetim merkezinin bulundu~u sancakt~. Eyalet
valisi, eyalette padi~ah~ n
mutlak~~ olarak yetkili idi ve onun
ba~kanl~~~ nda merkezdeki Divan-~~ Hümayüna benzer bir divan
olu~turtdmu~ tu. Bu divan, genellikle eyalet divân~~diye adland~rd~r, zaman
zaman da eyaletin ad~yla an~l~rd~. Divân-~~Haleb, Divân-~~Karaman gibi. Eyalet divan~ nda, eyalet valisinin yan~nda pa~a sanca~~n~n merkez kazas~n~n
kad~s~, eyalet defterdar~, t~mar defterdar~~gibi görevliler yer al~ rd~. Eyalet diyan~nda, t~pk~~Merkezde oldu~u gibi, yönetimle ilgili do~rudan kararlar verilir ve kar~~la~~ lan sorunlara çözümler aramrd~ . Bu bak~mdan divan, birinci
özelli~i ile bir yönetim örgütü idi. Bunun yan~nda eyalet valisinin geni~~icra
yetkisi sebebiyle, herhangi bir konuda anla~mazl~~a dü~en, hakk~n~~alamad~~ma inanan reayadan ki~ iler veya askeriden olanlar bu divana
ba~vurabilirler ve haldarm~n al~nmas~~talebinde bulunabilirlerdit2. Böyle bir
durumda eyalet valileri, t~pk~~Divan-~~ Hümâyünda oldu~u gibi, iki yol izlerlerdi. Bunlardan birincisi, ~ikayet sahibinin iste~ini, sakini bulundu~u kazan~n kad~s~ na havale eder ve bu havale ile birlikte oran~n örf yetkililerinden
konunun çözümlenmesi ile ilgilenmelerini isterdi. E~er konuyu çok önemli
bulursa, havaleyi bir miibâ~ir arac~l~~~yla gerçelde~thir ve müba~hi konunun
çözümü için do~rudan görevlendirirdi. ~kinci yol, olay~n veya ~ikayetin önem
derecesine göre, taraflar~~ do~rudan eyalet merkezine ça~~rarak divanda
miirâfa'a olmalar~n~~sa~lamakt~. Eyalet divan~ , o zaman bir mahkeme gibi
çal~~~r ve bir karara var~rd~. ~~te bu süreç içinde konunun ~er` ve kanuna
göre çözümünü sa~layan ki~i, ayn~~zamanda divan üyesi olan merkez kad~s~~
idi ve onun verdi~i karar~~uygulatan da vali idi.

mükerreminin gurresi gününden zabt ü rabt içün isbu Dlirende4 buyruld~~e~nekdâ~larun~zdan
k~ dvetii 7-emâcid ve'l-ayân Hüseyin Efendi -zide mecduhu- taraf~m~zdan mütesellim nasb ve
ta 'yin ol~mma~~n vid'~it um~lrunda kend~lye m~lrâca 'at ~e ler' ve kinün üzere taraf~ndan ~drid

olan buyruldoun~~an~el eylemeniz bib~nda buyruld~~tahrir se ~sdir lohn~n~~d~r".

12 Osmanh'da "~ikayet haldu"mn alg~lam~~biçimi ve bu hakk~n kullan~m~na ili~kin bilgi için
bkz. Halil ~nalc~k, "~ikayet Hakk~: Arz-~~Hâl ve Arz-~~Mal~zarlar", Osmanh Ara~t~rmalar~, VII-VIII
(1988), 33-54; Hülya Ta~, "Osmanl~'da ~ikayet Hakk~n~n Kullan~m~~Üzerine Dü~ünceler", MSY
(Memleket, Siyaset, Yönetim Dergisi). 2007/3, Ankara, s.187-204.
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Eyalet Divan~n~n Temel Belgeleri:
Böyle bir örgütlenme içinde bugüne kadar ta~racla görülen i~lemler neticesinde üretilen belgeler ve bu belgelerin kaydedilmesi sonucunda elimize
geçen defterler, yal~~~ zca mahkemelerde tutulan ve ad~na sicill-i ~nahfüz denilen defterle~-dir. Bu defterlerde, zab~t,
temessük, nakl-i ~ehâde, vakfiyye, ke~ifnâme gibi belgeler yer alm~~t~ r.
Yukar~da anlatt~~~m~z gibi bir çal~~ma düzeni bulunan eyalette, ku~kusuz
mahkeme defterleri yan~ nda eyalet divan~ n~ n i~le~nlerine dair kay~ tlar~n tutuldu~u defterlerin de olmas~~gerekir. A~a~~da sözünü edece~imiz, valilerin
emirnâmeleri olan buyt~ruld~lar ile birlikte divan üyesi durumunda bulunan
eyalet defterdâr~ , t~ mar defterdâr~~ gibi görevlilerin tezkereler
düzenlediklerini biliyoruz. Bu belgeleri üreten eyalet divan~~kalemlerinin
oldu~u ve bunlar~ n bir kay~ t sistemini geli~tirdikleri, ku~kusuzdur. Ancak
varl~~~ ndan haberdar oldu~umuz bu ofislerin temel defterlerini~~~ örnekleri,
yok denecek kadar azd~ r. O nedenle Ursinus'~n~~eseri, bu bak~ mdan da
de~er kazanmaktad~r.
Bu ba~lamda herhangi bir konuda yaz~ lacak bir buyt~rt~ldn~m olu~um
süreci ~öyle gerçekle~irdi: i~lemin durumuna göre, reayadan birisi eyalet diyan~ na ~ikayette bulunmak için bir arzuhal yazd~ r~ rd~. Arzuhal i~leme konduktan sonra, e~er belgede belirtilen konu merci`ine gönderilecekse, bu
belgenin üzerine, ait oldu~u makama hitaben düzenlenmi~~bir vali emri
yaz~l~ rd~ . Bu vali emrine, buyt~rt~ld~~ denirdi. Buyuruld~, arzuhal üzerine
yaz~ld~~~~için, arzuhal üzerine buyurt~ld~~~eklinde ifade edilirdi. Bazen mesele
bir devlet görevlisi taraf~ndan bir mektub veya bir takrir ya da bir i'lâm ile
sunulmu~sa, bunlar üzerine yaz~lan buyuruld~lara da mektub/takrir/i'lâm
üzerine buyt~rt~ld~~ denirdi. Bunlar da arzt~hâl üzerine buyt~rt~ld~~ ile ayn~~
i~leme tabi idi. Bu ~ekilde ba~vuru evrak~n~ n üzerine buyuruld~~ yazmaya, belgelerin diliyle "buyur-111d] ke~ide"etmek de denirdi. Buyt~ruld~~ sözcü~ü yerine bazen ka'ime, mektüb da kullan~hrd~ t3.
11 Ekim 1749 (28 ~evval 1162) tarihli belge, arzt~hâl üzerine buyurt~ld~ya
bir örnektir. Halep Divan~ na yapt~~~~ba~vurusunda Es-seyyid Hüseyin, eli~~de
temessük ve fetva ol~~~as~ na ra~men, Antakya'n~ n Kuseyr nahiyesine ba~l~~
Fenike köyünde, miras yoluyla mi~lkii olan tarlas~~ ile zeytin ve incir
a~açlar~ na, ayn~~ köyden Fak~~ o~lu Ahmed'i~~~müdahale etti~ini bildirmekte
13

Karaman ~er'iyye Sicili, Defter no: 279, 67/1: "...~niketri ~nekt(iti (ile) âmil olas~z".
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ve davas~n~ n mahallinde müba~ir arac~ l~~~ yla çözümlenmesini, orada
çözümlenememesi halinde ise ad~ geçenin Halep Divan~ na ç~kar~lmas~n~~
talep etmektedir. Es-seyyid Hüseyin'in Halep Divan~na yapt~~~~bu ba~vuru
üzerine bir buyuruld~~yaz~lm~~t~ r. Antakya kad~s~~ve voyvodasma hitaben
yaz~lan buyuruld~da taraflar~ n mahallinde milrâfa'a olunmalar~ , davalar~n~n
mahallinde çözümlenememesi durumunda da Halep Divan~na ç~kar~lmalar~~
istenmektedir'4.
E~er eyalet valisi, herhangi bir konuda re'sen bir emir ç~karacaksa, muhatab~na hitaben bir buyuruld~~düzenlerdi. Buna da beyaz üzerine buyuruld~~
denirdi. Örne~in 4 May~s 1645 (8 Rebrü'l-evvel 1055) tarihli belge, Larende
Suba~~s~~Mehmed A~a'ya hitaben yaz~lm~~~Karaman Beylerbeyi Mustafa
Pa~a'n~n bir buyuruld~s~d~rls. Pa~a, bu buyuruld~p, belgeden de anla~~ laca~~~
üzere herhangi birinin eyalet divan~na yapt~~~~bir ba~vurusu üzerine yazmam~~t~ r. Burada, durum bir önceki ölmekten farkl~d~r. Mustafa Pa~a bu
emri, kendi hüküm bölgesindeki asayi~i sa~lamak ve birtak~ m bicrat kabul
edilen uygulamalar~~ortadan kald~ rmak amac~ yla bizzat yazm~~t~r ve
I Antakya ~er'iyye Sicili 4, 5.102, belge:187: "~eri'at-~nedb Antakya kad~ n Efendi -ilde
fazh~hu- ve voyvoda a~a -zide kadmhu- tayin olunan n~üb~i~ir ma'rifedyle sdhib-i a~ z-~~hâl has~n~~
ile mahallinde mü
~er' oh~b ihkâk
' hakk olmaz ise dildn-~~Haleb'e H~zl~- ve fend'-y~~~erife
ve temessiikii mikebince icrâ-y~~hakk olumnak üzere firâr ve gaybet etdirihne~nek deyi:
buyuruld~. Fi 28 ~evval sene 162.
Denetin. inyedü, merhamedû sultân~m hazrederi sa~~
olsun.
Azze~hnl-i kullan budur ki:Bu kullan Kuseyr nâhiyesinde karye-i Fenike sâkinlerinden olub
ve ka~ye-i ~nerküme sakinle~inden Fak~~o~lu Ahmed nâm kimesne
Ne~inge topra~~nda
vâki' mülk-i mevribu~n bir kira tarla ve denlnunda olan e~cnr-~~timi ve zeyt~ummu tagalliiben
zabt ve w~dr-i külli etmeleriyle me~iihim4 aliyyelerinden mercf~dur ki hâl â yedi~nde olan fend-y~~
~e~ifeve temessiik4 ~er'iyye(ye) manzür-~~inâyet buyruldukda müb~i~ir kullan ta 'yin buyrulub
mezb~ln~~divân-~~aliyyelerine il~zeIr ve fend-y~~~erffe ve temess~lk-i ~er`i m~keblerince hakk~
m,
tahsil tv ic~d-y~~~er` buyurulmak bâb~nda emr ii fermin denetin, inâyetki, merhamedü sultfunm
hazrederinindir.
Bende-i Es-seyyld Hüseyin".
Ir' Karaman ~er'iyye Sicili, Defter no: 279, 57/3: 'Mustafa Pa~a hazrederinin Aceroler
husi~su içün buy~m~ld~s~ d~r.
If~ dvettil-emâcid vel-a'ydn Larende Subaps~~Mehmed A~a -zide mecduh~~- Larende
kasabas~nda tficcâ~~• tilfesinden birkaç nefer Acem bfize~gnnlannda tütün-i silk talebiyle rencide
ve y~l~n ü ta'addi eyled~kiinnz
olun~nagm i~ndi tâ'ife-i mezbiireden mi-tekaddemden
tntiin-i silk al~nd~~~~aynn-~~viLiyet ihbâr ederlerse sen dahi kk'unn-~~kadim üzere alas~n ilin mâtekaddemden almagelmi~~de~il ise hiliif-~~ ~er` ve kâniin rencide ve ta'addi eyle~neyesin ve
etdinneyesin. tüccâr
ma'~nüre-i memleket olma~la her vechile iner? olmalar~~
ehem ve milhimn~ntdand~r,
~er' ve mu`tdd-~~kadim vaz' eylemeyesin ve et~linneyesin, deyu
buyuruld~. F7 8 RA IRebrül-evvell 1055".
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padi~ahm mutlak vekili olarak "tüccir tâ'ifesi bâ'is-i ma`m~lre-i memleket
ohna~la her vechile merT olmalar~~ehemm ve mühimmâtdand~r"gibi Osmanl~~anlay~~~na uygun ibareleri kullannu~t~r. Buna göre bu belge, Larende
suba~~sm~ n Acem tüccarlarmdan kanunda olmayan taleplerde bulunclu~~~~ve
bunun önlenmesine dair bir emirdir.
~ster beyaz üzerine olsun, ister arzuhâl üzerine ya da bir i'lân~~üzerine
olsun bütün bu buyuruld~lar muhatab~na ya da merci`ine gönderilmeden
önce, eyalet divan~n~n kalemlerinde özeti verilerek bir deftere kaydedilirdi.
~~te Ursinus'~m yay~nlad~~~~defter, böyle bir bt~yuruld~~kay~t defteridir. Bunun gibi di~er eyalet divan~~üyeleri de tezkere ya da mektub denen belgeler
düzenlerlerdi ve bunlar~n for~nu buyur~~ld~ya benzerdi'".
Ban Terim ve Kavramlar Üzerine:
Buraya kadar anlatuklar~m~zdan sonra Ursinus'un eserine dönebiliriz.
Ursinus, Manast~r sicilleri aras~nda buldu~u, b~lyun~ld~~kay~t defteri olan cleftere "Rumeli Kaymakam~n~n ~ikayet Defteri" ad~n~~ koymu~tur'''. Burada
ba~l~kta kullan~lan iki terim üzerinde durmak gerekir. Bilinci olarak, bu defteri acaba "~ikâyet defteri" olarak adland~ rabilir miyiz? Gerçi, içindeki
kayulardan ço~unun arzuhal üzerine ln~yuruld~~ kayd~~ oldu~una ve arzuhalBu konuda bir örnek olarak bkz. Karaman ~er'iyye Sicili, Defter no: 279, 65/1: "Siut-14
tezkire-i defterdâr
K~dvetii'l-k~~zât ve'l-hiikkâ~n ma 'denii'l-fazI ve '1-kelâm Medânâ Larende kad~s~~-zirle
fazh~h~~- tezkire vsistl olacak malön~~ola ki haliya taht-~~kaza~nzda va-ki` Hâce Hâslan Mukiita'as~n
derga-h-~~ali çavu~lar~ndan ~brahim Çavu~~-zide ~necduhu- yedinde be~ t-~~~erif-i âli~ân ~a^rid ol~~b
maz~niin-~~izzet-makrünunda hâss-~~mezbür~~~ bin elli be~~Muharremi gurresinden senet-sil
âherl-inel lannca(ya dek] zabt etdirile deyi, buyurulub lakin (bo~luk) nam kimesne tedâhül
hasebiyle mukata'a-i merkümel-i] ben ald~m, deyi: mezbür ~brahim Çavu~~ile beynlerinde nizii'
vaki' olma~la tezkire talarir olunub irsal olumn~~~d~~r. vard~kda gerekdir ki mezbür ~brahim
Çavu~~ile niza`lar~~olan ki~nesnelyli temessilkötlan ile Dfvân-~~Ilazine-i Karaman'a gönderüb
temessiikatlarma nazar olundukda beynlerinde IWzi' olan niza`lan las] olun~~b yedlerinde olan
temessüklerinde ta'yin buyurulur ise ~micebince bu tarafdan temessük verilüb nizâ 'lar~~fi~sl
oluna, ~öyle bile, ber ~nikeb-i tezkire ile âmil ola. Tahriren fi evâ'il-i ~ehr-i Zirl-hicce) sene
ha~nse ve ha~nsin ve el!
Medine-i Ni~de, el-mahmiye".
17 Ursinus defteri adland~r~rken; "Rumeli kaymakann, çal~~maya konu olan defterindeki
kay~ tlar~. Rumeli Divan~n~n ~ikayet Defteri ba~l~~~~alt~nda toplamad~. Aksine defterin herhangi
bir ba~l~~~~yoktur. Daha önceden ,vaz~lm~~~birkaç mali konuyla ilgili buy~ tr~~ld~~ile baslamaktachr"
aç~klamas~n~~yapt~ktan sonra, "~ikayet defteri" olarak adland~rmas~ n~n nedenini içerisinde geçen
ve ~ikayet kelimesi ile e~~anlaml~~ olan iki terime ba~lamaktad~r. Bu kelimelerden biri "i~ tika"
kelimesidir. Bununla birlikte burada aç~ klad~~~n~~ sebeplerden dolay~~Ursinus'a kat~lmad~~~ n~'
belirtmek isterim. Bkz. Ursinus, s.17-18.
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lerin de ~ikayet içerdi~ine bakarak böyle bir yarg~ya var~ labilir. Ancak, bizzat
Ursinus bu defterde sadece ~ikayetlerin bulunmad~~~n~, birtak~m uygulamalar~n ve ço~unlukla da eyalet valisine ait vergilerin toplanmas~na ili~kin emirlerin de yer ald~~~n~~belirtmektedir. Bu bak~mdan defteri Divân-~~
Hümâyünun mühimme defterlerine benzetebiliriz'TM. Gerçi, mühimmeleri~~~
bir k~sm~, 17. yüzy~ ldan itibaren ~ikayet defterle~i olarak ayr~~ bir koleksiyon
olu~turmaktad~r. Ancak ~ikayet defteri denilen defterler, sadece Divân-~~
Hümâyana yap~lan ~ikayetlerle ilgilidir. Böyle olmakla birlikte Ursinus'un
yay~nlad~~~~defterin faksimilesinde "Buyruldiyat Defteri" ba~l~~~n~n yer almas~ ndan ve içindeki belgelerin buyuruld~lardan olu~mas~ ndan ötürü,
dönemin katiplerinin ya da yöneticilerinin kendi tabirleriyle defteri,
lk~yuruldi Defteri" olarak nitelemek daha do~n~~olacakt~r.
Defterin adland~r~lmas~~konusundan daha önemlisi Ursinus'un "Rumeli
Kaymakam" nitelemesidir. Burada sözü edilen Rumeli valisi, mansab~n~n
ba~~nda bulunmad~~~ ndan dolay~ , yerini b~rakt~~~~ mütesellim olmal~d~r.
Gerçi, ~nütesellim de valinin ye~ine vekaleten görev yapan ki~idir. Ancak
"kaymakam" teriminin, bu döneme ait evrakta farkl~~ ba~lamlarda kullan~ld~~~n~ , valilerin vekille~ine 18. yüzy~lda kaymakam denmedi~ini gösteren
bilgilere sahibiz. Kaymakam tabiri bu dönemde kil 'im-makâm-~~mütevelli,
kâ'im-makâm-~~nâ~lr, kâ'im-makâm-~~câbl, k 'im-makârn-~~mültezim gibi
daha çok birtak~ m kurumlar~ n yöneticileri ad~ na vekaleten görev yapanlar
için kullan~lm~~ur20. Ta~ra yönetiminin idari birimleri için kaymakam terimi-

18 Bu defter bir anlamda, Divân-~~Hilmâyündaki mühimme defterlerine benzetilebilir.
Nas~l Divân-~~Hümâyünda görü~ülen her türlü mesele üzerine olu~turulmu~~kararlar, bir
padi~ah emri ~eklinde formüle ediliyor ve bunun bir özen mühimme defteri~~~e kaydedildikten
sonra ilgili kalemlerde o özete dayal~~olarak ferman veya berat yaz~ mma geçiliyor idiyse eyalet
divan~ nda da benzer bir uygulama söz konusudur. Çözümü için bir karara var~lm~~~olan
konularla ilgili ilk &etler, bir deftere kaydedildikten sonra beyaz üzerine veya azzuhal üzerine
ya da ?Mm üzerine buyuruldilar kaleme al~n~yordu. O yüzden bu defterin ~ikayet defteri yerine
buyuruld~~kay~t defteri olarak adland~r~lmas~n~n daha do~ru olaca~~~kanaatindeyim. Bu
konudaki ilk de~erlendirmeler için bkz. Ta~, "Osmanl~'da ~ikayet Hakk~n~ n Kullan~m~na Dair
Dü~ünceler", s.191, dipnot: 8
'" Ursinus, 3a/1, s.57.
20 Bu konuda bir örnek olmak Üzere bkz. Ankara ~er'iyye Sicili, 19/1433: "Defter budur ki
Kara Pa~a o~lu merhüm Ahmed Çelebi Evkâf~ na mütevelll olan Hasan Bey âher diyâra gitme~in
...Pir Mehmed bin Budak mütevell'i-i mezbüra kâ'immakâm nasb olundu"; ayr~ca 20 Cemâziye'lâhir 1084 tarihli nakibill-e~râf mektubu ile, Es-seyyid Hüseyin ad~nda birinin Ankara kazasma
Nakibill-e~râf kâ'im-makâm~~olarak atand~~~~görülmektedir (Ankara ~er'iyye Sicili, 64/435).
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nin kullan~m~, 19. yüzy~lda kar~~m~za ç~kacakt~r21. Defterin herhangi bir yerinde bu kavrama ve terime rasdamadan b6ylesine adlar vermek, bizi
yandtabilir. Bunun için çok tipik bir örnek verelim: Osmanl~~Ar~ivi ilk defa
düzenlenirken tahrir defterlerine, tapu defteri denmi~~ve bu yanl~~~adland~rma günümüze kadar gelmi~tir. Bu ad, öylesine yerle~ik bir hal alm~~t~r
ki düzeltme yoluna giderken bile tapu sözcü~ü at~lamam~~, tapu tahrir del:
teri deyimi kullan~lm~~t~r. Oysa erbab~~taraf~ndan bilinir ki tahrir defterlerinde geçen tapu sözcü~ü, 19. yüzy~ldaki mülkiyet belgesi olan tapu ile ayn~~
~ey de~ildir. Oysaki bu defterler, onu üretenler taraf~ndan defter-i hâk ~~i
olarak ve do~ru bir ~ekilde adland~r~lm~~t~r. Bunu kullanmak yerine, yeni bir
ad üretmek, onu kullanacak olan ara~t~nalan yan~ltabilir.
Ursinus'un as~l tekrar gözden geçirmesi gereken daha önemli
aç~klamalar~~vard~r. Bu da Rumeli eyaletinin Sofya ve Manast~r gibi iki merkezinin oldu~u ve buralara eyalet valisi taraf~ndan iki ayr~~"kaymakam ya da
mütesellim"atand~~~na dair ileri sürdü~ü dü~üncedir. E~er, bu yarg~n~n somut bir belgesi varsa, söyleyecek bir sözümüz yoktur. Ama eserinin hiçbir yerinde buna ili~kin bir delile rasdanamam~~t~r. Sadece hem yay~nlad~~~~defterin hem de Manast~r sicilleri aras~nda yer alan ve 64 numara ile kay~tl~~bulunan Manast~r ~er`iyye Sicilinden ç~kard~~~~birtak~m kay~tlar~n, genelde Rumeli eyaletine, özelde de "Rumeli kay~nakaml~~~~'ha ait mevcut bilgilerimize
katk~~sa~lara veriler içerdi~ini dile getirmektedir22. Ayr~ca, "Manast~r kaymakam~n~n yetkilerinin, mâlf aç~dan, Sofya'n~nkine oranla daha geni~~
oldu~unu" v~~rgulamakta ve özellikle "Rumeli valisi, eyalet d~~~nda iken
y~lkümlülti~ünün ve sorumlulu~unun daha da artt~~~n~" eklemektedir. Bu
aç~klamalanndan sonra, Manast~r kaymakanumn, eyalet valisinin bütün yet-

21 Bu terimin 19. yilzy~ldaki kullan~m~~ve ta~~d~~~~anlam için bkz. Musa Çad~rc~, Tanzimat
Döneminde Anadolu Kenderi'nin Sosyal ve Ekonomik Yap~s~, TTK Yay~nlar~, 2. Bask~, Ankara
' ~l terimine
1997, s.236-240. Çad~rc~'mn, agklamalar~nda hakl~~olarak belirtti~i gibi, kim-~nakii~

Tanzimat öncesi dönemde de rasdanmakta idi, Fakat bu terim, 19. yüzy~l öncesinde vali ya da
mutasarr~flar~n geçici bir süre için yerlerine atad~klar~~kimselere verilen bir unvand~~(Çad~rc~,
a.g.e., s.236). örne~in, Halep Beylerbeyili~ine atanan Hersek Beyi Kas~mla ilgili olarak 1571
y~hnda Haleb kad~s~na hitaben yaz~lan bir hilkümde "beylerbeyi gelene kadar viliiyetin Il& ü
l~niSeti için adendsi Mustata'nu~~gönderildi~i" dile getirilmekte ve bu ki~inin "k~il~n-makkn"
unvamyla a~ukl~~~n~n alt~~çizilmektedir. Bkz. Enver Çakar, XVI. Yüzy~lda Haleb Sanca~~~(15161566), Elaz~~~2003, s.66.
" Ursinus, s.11.
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kilerini ta~~d~~~n~, buyuruld~lar yazd~~~m, eyaleti bir vali imi~~gibi yönetti~ini
yazmaktad~r23.
Mütesellimler hakk~ nda Ursinus'un son söyledikleri do~rudur. Ancak,
"Rumeli eyaletinin iki merkezinin bulundu~u ve her iki merkeze ayr~~ayr~~
kaymakam tayin edildi~i" aç~klamas~ , kan~ tlanmaya muhta.çur. Zira, bu

aç~klamay~~yapan Ursinus'un söyledikleri aras~ nda da bir çeli~ki oldu~u göze
çarpmaktad~r. Ursinus, yukar~da al~nt~~yapt~~~m~z aç~klamalar~~s~ras~nda Manast~r'~n pa~a sanca~~~oldu~unu belirtmekte ve bu sebeple oradaki kaymakam~ n eyaletin tümü üzerinde yetkili k~l~ nd~~~n~~ ve bu sebeple sorumlulu~unun, Sofya kaymakam~na oranla daha fazla oldu~unu vurgulamak-.
tad~r. Yukar~da da aç~klad~~~m~ z gibi, genel uygulamada bir eyaletin içinde
do~rudan eyalet valisinin yönetimine b~ rak~lm~~~sanca~~n, pa~a sanca~~~diye
adland~nld~~~~ve oraya ayr~ ca bir sancakbeyi gönderilmedi~i, bir gerçektir.
E~er Sofya, Rumeli eyaletinin ikinci bir merkezi ise, Sofya sanca~~n~n da bir
pa~a sanca~~~olmas~~gerekir. Oysa Ursinus, bu konuda bir kan~t sunmamaktad~n E~er bu durum do~n~ysa, yani Manast~r ve Sofya sancaklan, do~rudan
eyalet valisinin t~hdesinde bulunuyorlar ise, bu 18. yüzy~lla ilgili bir uygulamaya ba~l~~olmal~d~r. Bu uygulamay~~aç~klamadan Sofya'n~n ikinci bir merkez oldu~u kan~sma varmak, 18. yüzy~l~n geli~melerini tam bil~nemekten
kaynaklanabilir. Yine yukar~da aç~klad~~~m~ z gibi, 18. yüzy~ lda valilere, eyaletler tevcih edilirken, o eyaletin yan~nda ilhâken ba~ka sancaklar da verilebiliyordu. Ancak bu dönemde eyalet ve sancaklar, mâli aç~dan mukâta 'aya
dönü~türülmü~ tü ve bunlara sancak ml~kka'as~~ deniyordu. Burada
birle~tirilmi~~tevcihler, mali aç~dan birden fazla n~t~kka`an~n bir ki~iye verilmesi anlam~na geliyordu. Rumeli örne~inde bu durum ~öyle aç~klanabilir:
Manast~r, eyaletin pa~a sanca~~d~r. Sofya ise, eyalet içi~~de ayr~~bir sancak
iken, mukâta'aya dönü~türülerek oras~~da valiye iltizâmen verilmi~tir. ~ki ayr~~
sancakta ayn~~valinin ayr~~ayn mütesellimlerinin bulunmas~~bu yüzdendir.
Yoksa Manast~r ve Sofya, eyaletin iki ayr~~merkezi de~ildir. Eyaletin merkezi
Manast~r'd~r. Sofya sanca~~~mütesellimini~~ , eyaletin bütünü üzerinde bir
yönetim yetkisi yoktur. Bütün yetkileri, sadece Sofya sanca~~~ile s~mrl~d~r.
Bundan dolay~d~ r ki Ursinus, Manast~ r miitesellimini daha önemli
görmektedir. Çünkü, Manast~ r'daki mütesellim valinin mütesellimidir ve eyaletin tümü üzerinde yetkilidir. Ursinus, eyaletin iki merkezli oldu~una dair
aç~klamalar~n~ , yeniden gözden geçirmeli ve söyledikleri e~er do~ruysa bu23 Ursinus,

s.12.
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nun kan~ tlar~n~~mutlaka aç~k bir ~ekilde vermelidir. Biz, Rumeli eyaleti
üzerinde do~rudan çah~mam~~~olsak da, 18. yüzy~l ta~ra yönetimindeki genel
e~ilimlere bakarak, bunun böyle olabilece~ini dü~ünmekteyiz. E~er, Ursinus
söylediklerini kan~tlarsa, Rumeli eyaletinin çok özel bir durumu oldu~unu
ortya koymu~~olacakt~r.
Buraya kadar söylediklerimiz 18. yüzy~l~~iyi anlayabilmek için iyi bilinmesi gereken temel terim ve kavramlarla ilgilidir. Art~k ~u noktada, bununla
ba~lant~l~~olarak Ursinus'un faksimilesini yay~nlad~~~~defterde hem anlayamamaktan, hem de yanl~~~okumaktan kaynaklanan hatalar~na geçebiliriz.
Ursinus'un Yaytmlad~~t Defter ve Yapt~~~~Hatalar:
Ursinus'un "~ikayet Defteri" ad~yla yay~nlad~~~, fakat asl~nda eyalet divan~n~n i~lemleri sonucu yaz~lmas~na karar verilen her türden buyuruld~~
özetlerinin kaydedildi~i defter, birçok aç~dan de~erlendirilebilir. Bu
de~erlendirmeler üzerine Ursinus'un önce yapt~~~~transkripsiyonlar ve bu
transkripsiyonlarm ~ngilizce tercümelerini irdelemek daha anlaml~~olabilir.
~öyle ki:
a- Defterdeki kay~tlar~n büyük bir k~sm~~imlâ ve gramer hatalar~~
içermektedir. Ayr~ca, baz~~kay~tlarda anlam kaymalanna ve yanl~~~anlamalara
meydan verecek üslup hatalar~~vard~r.
Defteri kaleme alan katip ya da katiplerin birtak~m gramer bilgisinden
yoksun olduklar~~görülmektedir: Örne~in "ile" anlam~na gelen "bi" talus~yla
birlikte kullan~lan baz~~terkiblerin sonuna, katiplerin yanl~~l~kla "ile" kelimesini s~k s~k ilave ettikleri gözden kaçmamaktad~r; "bi
~er`iyye ile "21; "bi
buyuruld~~ile '25; "bi temessük ile "26 gibi.
Bazen yönelme eklerinde bu tür hatalara rastlanmaktad~r. Örne~in "...
kar~n da~~m Bayram 'in dörtyüz guru~~alaca~~~olma~la ka~ye-i mezblirda vart~b
cümlesinde geçen "ka~ye-i mezb~irda varubl~n, "karye-i mezbilra varub" ~eklinde yaz~lmas~~gerekti~i gibi.
Kimi zaman da katip hatalan bu kadar basit olmaktan çok öteye gitmi~~
ve anlam kaymalanna varacak ve belgeyi anlamay~~zorla~t~racak derecelere

24 Ursinus, 16b/2, s.135.
25 Ursinus, 20a/4, s.151.
25 Ursinus, 21a/1, 5.156.
27 Ursinus, 9a/6, s.96.
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ula~m~~t~ r. Örne~in Ursinus'un, defterin katibinin yapt~~~~yaz~n~~hatalar~n~~
oldu~u gibi aktard~~~~a~a~~ daki transkripsiyona bakacak olursak, bu durum
daha da netlik kazanacakt~r:
"Kuzuc~ k (sic) Ragu zimmi (sic) arzuhal eder Manast~ r kazas~ nda
sakinlerinden Nastu ve Risâ namün zimmiler ve Nâ'um ve Niku zimmiler
bi-gayr-~~ hakk haps ve eziyet edüb haml~n~~ yaz' ve iki sim ku~a~m~~fuzC~len
ahz edüb icr~is~~ bab~nda buyuruld~~binas~ na ... "28.
Oysaki bu metin ~öyle olmal~yd~:
"Kuzucuk [karyesinden] Ragu [nam] zimmi[ye] arzuhal eder Manast~ r
kazâs~~sakinlerinden Nastu ve Risk ve Nâ'um ve Niku nân~ân zimmiler bigayr-~~hakk haps ve eziyet edüb hamhn~~yaz' ve iki sim ku~a~~n' fuzülen ahz
edüb icras~~bab~ nda buyuruld~~binas~na "
Bu tür örnekleri pe~pe~e s~ ralamak mümkün. Fakat buradaki amac~m~z,
bu tip katip hatalar~n~~ ard arda s~ralamak de~il, bunlar~~ örneklendirerek
defterin içerdi~i zorluklar~~bir parça da olsa gösterebilmektir.
Özetle söylemek gerekirse, ta~radaki katipler, Divân-~~Hümây~ln katipleri
gibi odalarda uzun süreli ve deneyimli ustalar yan~ nda bir e~itimden
geçmedikleri için Divân-~~Hümâyf~n kalemlerindeki kay~ tlar~n muntazaml~~~,
ta~rada üretilen belgelerde pek görülmemektedir.
b- Yukar~da belirtti~imiz özelli~inden dolay~~okunmas~~ve anla~~lmas~~
zaman zaman çok büyük güçlükler arzeden bu kay~ tlar~~ anlamland~ rmak
zorla~maktad~ r. Böyle olmakla birlikte Ursinus, son derece güç bir i~e
giri~erek önce bu kaptlann transkripsiyonum~~yapm~~, ard~ndan da onlar~ n
~ngilizce tercümelerini vermi~ tir. Ancak, zaman zaman "fahi~" diyebilece~imiz büyük okuma hatalar~ na dü~mü~; bununla da kalmayarak yanl~~~
okudu~u metinleri ~ngilizceye çevirirken hatas~m peki~tirmi~tir, hatta meme,
belgede dile getirilmeyen anlamlar yüklemi~tir. Bu tip örnekler,
say~ lamayacak kadar çoktur. Bu yaz~n~ n s~ n~ rlar~~içinde en göze çarpanlar
üzerinde durulacakt~r.
Bir ba~lang~ç örne~i olmak üzere ~u kay~t üzerinde dural~ m (7a/ 3,s.82):

28

Ursinus, 24a/2, s.172.
Belleten C.LXX/, 64
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Ursim~s'un yapt~~~~transkripsiyon:
"Nevrekub sakinlerinden Selim Bey va`desinden ammisi o~l~~ Mehmed
Emin Bey ve za`i~n Hacci Hüseyin ve damad~~ Miftabizade Mehmed A~a ve
Dervi~~A~a nan~fin kimesneler sükkan-~~ vilayet huküklar~ na bina'en mumficibince beyaz
kaddem ve muhur (sic) sad~ r olan en~r-i
üzerine buyur~ ld~~ kü~ade ve Enderuni Yusuf A~a müba~ir ta`yin ol~nu~dur
I

Olmas~~gereken transkripsiyon:
"Nevrekub sakinlerinden Selim Bey va'dcsinden ammisi o~l~~Mehmed
Emin Bey ve za'irn Hacci Hüseyin ve ~ad~~ Miftahizade Mehmed A~a ve
Dervi~~A~a namün kimesneler sükkan-~~vilayet huküklar~ na bina'en mumücibince beyaz üzerine
kaddcm ve mu'ahhar sad~ r olan emr-i
tayin
ol~nt~~dur ..."
~nüba~ir
ve
Enderuni
Yusuf
A~a
nlcl~~
kü~ade
bur~
Çeviri:
"A buyur~ ld~~ was promulgated on the dcath of Selim Beg, inhabitant of
Nevrekob (... ), in accordance with the illustrious firman is.sued prcviously
and as a reminder (for) the individuals by the namc of Mehmed Emin
Bcg, his uncle's son; Miftahizade Mehmed Aga, his son-in-law; and Dervis
A~a concerning the rigths of the inhabitants of the vilayet; and Yusuf A~a
"
of the l~n~er Service was appointed ~nüba~ir
Yukar~ daki metinde önemli bir okuma hatas~~ vard~ r. Ursinus,
"mukaddem" kelirnesinden sonra gelen sözcü~ü "muhur" diye okumu~tur.
Oysa o kelime, her ne kadar metinde çok aç~k yaz~lmam~~sa da, konteksten
gkar~larak, "m 'ahl~ar" diye okunmal~d~r. Zira "mukaddem ve m~t'ahhar"
sözcükleri, tarihleri birbirini izleyen belgeleri tan~mlamada s~k kullan~lan bir
ibaredir. Ayr~ca metinde ne demek istendi~i ta~n aç~klanmad~~~~için, Ursinus
kayda kendince bir anlam vermi~ tir. Belgede geçen "va `desi" sözcii~ünü
"Selim Bey'in ölümü" olarak alg~lam~~~ve onun ölümü üzerine yak~ nlar~na
"vilayet yerle~iklerinin haklar~~ile ilgili olarak" bir ferman gönderildi~i ve bu
ferman gere~ince "beyaz üzerine buyuruldi" nun kaleme al~ nd~~~~aç~ klamas~ n~~ yapm~~t~ r.
- üne bakarak belgeden Selim Bey'in öldü~ünü
Oysa, "va`de" sözcü g
ildir.
Büyük bir olas~l~ kla Selim Bey, Nevrekob kakarmak
mümkün
de~
ç~
zasm~ n örf yetkililerinden birisidir. Belki suba~~s~ d~r. Nitekim onunla ilgili
olarak geçen isimler aras~ nda birinin zaim oldu~u belirtilmekte; di~erleri de
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"Bey" ve "A~a" unvan~~ta~~maktad~ r. Selim Bey'in yetki dönemi içinde sözü
edilen ki~iler, muhtemelen onun ad~na i~lem yaparken belde yerle~ikleriyle
hak ili~kileri olu~mu~tur. Bu ili~ki, bir yetkinin kullan~m~~veya vergi ili~kisi
olabilir. Bu konuda tarihleri birbirini izleyen fermanlar gönderildi~i için
eyalet valisi, bu emirlere uyulmas~~gerekti~ini hat~rlatmak üzere "beyaz
üzerine buyruld~" ç~kar~lmas~~karar~n~~vermi~tir. Ursint~s'un tercümesinden
bu süreç, anla~~la~namaktad~r.
Bunun gibi, çok basit gibi görünmekle beraber bir-iki yanl~~~okuman~n
nas~l anlam kaymas~ na neden oldu~unu gösteren ba~ka bir örnek a~a~~dad~r
(5b/5, s.73):
Ursinus'un yapt~~~~transkripsiyon:
"Filurine kazâsm~ n kurâlanndan Baniçe ve Malihur ve Ç~r~ova ve Poti~ca
ve ~~oduri nâm kurâlar~n
~er'iyeleri bir talu-ible kaz ~-i mezbürdan
ifrâz ve Kesriye ve Manast~ r kazâlarma nakl olundugundan sild~ r olan emri celilü'~-~ân ve buyruld~~mücibince tekâlifleri kadimi kazâlarma edâ
olunmamak bâb~nda emr-i âll mkehince i~bu mal~alde kaycl olunub Abdulbaki me'mür olmu~dur "
Olmas~~gereken transluipsiyon:
"Filurine kazâsm~n kurâlar~ ndan Baniçe ve Malihur ve Ç~r~ova ve Poti~ca
ve ~~oduri nâm kurâlarm
~er`iyeleri bir takrible kazf~-i mezbürdan
ifrâz ve Kesriye ve Manast~ r kazillarma nakl olundugundan sâd~r olan emri celilii'~-~ân ve buyruld~~ mikibince tek~llifleri kadimi kazâlarma edâ
olunmak bâb~ nda emr-i âli mücebince i~bu mahalde kayd olunub Abdulbaki me'mür olmu~dur "
Çeviri:
"According to Imperial decree it was noted down in this place: Since the
judicial (and administrative) affairs of the villages of Baniçe
, Malihor,
Ç~rsova, Puti~ca and Isodori from among the villages of the district of Filurine ... have been taken out of the (responsibility of the) aformentioned district and, by appendage, transferred to the districts of Kesriye
,
and Manast~ r ... , (the inhabitants) are no longer to pay any of their obligations demanded by firman or buyur~ ld~~to their former district..."
Burada Ursinus, metinde
tekâlifleri kadimi kazâlarma edâ ol~mmak
bâbn~ da
" ibaresindeki "ol~n~mak" kelimesini "ol~mmamak" ~ekline
çevirmi~ tir. Buradan da metni, tam anlamad~~~~görülmektedir. Çünkü y~~-
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kandaki transkripsiyon metninde de görülece~i üzere, sözü edilen köylerin
"bir takrible", yani asl~nda olmamas~~gerekirken bir bahane uydurularak, bir
kazadan al~ n~ p di~er bir kazaya ba~land~~~~belirtilmekte ve bunun
düzeltilerek reayamn yükümlülüklerini yine eski kazalar~~içinde yerine getirmeleri istenmektedir. "Bir takrible"deyimini anlamacl~~~~için Ursinus, bu
de~i~ikli~in bir fermanla onand~~~n~~sanm~~~ve bu dü~ünce ile "ol~~i~mak"
kelimesinin yanl~~l~~~na hilk~n ederek "ol~mmarnak"olarak düzeltme yoluna
gitmi~dr. Oysa sözü edilen metinde bu de~i~ikli~in düzeltilmesi söz konusudur. Bu sebeple Ursinus'un tercümesi tamamen yanl~~ t~r.
Bir di~er belge 7a/7 (s.83-84)'de yer almaktad~ r:
Ursinus'un yapt~~~~transkripsiyon:
"Filurine kasabas~nda vaki' Kur~unlu mahallesi sükkan~ndan Osman bin
Mehmed nam kimesne arz~yla hakl~- ve kendi umiklyla müstakill iken yine
kasaba-i mezkürdan ba'z~~ ~ükkak-1 na-pak (?) makülesinden olub (... )
nâmün ahali-i kaza ve ahali-i mahalleden ba'z~~ kesanlara istinad-~~
külliyeleni vaz~ h ve a~ikar bulunan kimesneler mecbül bulduklar~~ ~ekavet
ve mel'anetlerini icra ve tahir ittilaz (?) eyledikleri kimesnelere istinaden
merhüm Osman nam mazlüm~l bi-gayr-~~ hakk zarb ve katl eyledikleri
ziyâdc nâsda hadd-i tuvin(d)a reside bulma~la ahâllyi mahallede tahabbüs
ve ihzân bâb~ nda beyaz üzerine buyuruld~~ ke~ide ve "
Olmas~~gereken transkripsiyon:
"Filurine kasabas~nda vaki' Kur~unlu mahallesi sükkan~ ndan Osman bin
Mehmed nam kimesne ~rmyla mu`teber ve kendi umûruyla me~gal iken
(?) makülesinden olub (... )
yine kasaba-i mezkürdan ba'z~~ ~iiklik-1
mahalleden ba'z~~kesanlara istinad-1
kaza ve
nâmün
külliyeleri vaz~ h ve a~ikar bulunan kimesneler mecbül bulduklar~~ ~ekavet
ve mel'anetlerini icrâ ve tahir ittihâz (?) eyledikleri kimesnelere istinaden
merhüm Osman nam mazlümu bi-gayr-~~ hakk zarb ve katl eyledikleri
zebâ~m nâsda hadd-i tevâtilre reside olma~la ahâllyi mahallede tecessils ve
ihzar~~bab~nda beyaz üzerine buyuruld~~ke~ide ve "
Çeviri:
"The individual by the name of Osman, son of Mehmed, inliabitant of
Kur~unlu q~~arter in the town of Filurine (... ), was humblc in his demeanour and went about his own business. (But) some individuals - who are
l~eyond any doubt in perfect company with some people called (names
omitted) from the kaza and from the q~~ arter who belong to the filthy
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rable of the :iforementioned town bristling in arms - conspired with some
indivicluals who commit brigandage and disgraceful acts which they regard
as natural, regarding themselves as without blemish, and without any justification str~~ck and killed the late victi~n l~y the name of Osman. Since this
brought many people to the limits of their endurance, a buyuruld~~ was
promulgated (ordering) that the population (of Kur~unlu) be conf~ned in
its quarter and summoned (before the judge)
"
Bu belgede Ursinus'un yapt~~~~yanl~~l~klar ~unlard~ r: Mehmed o~lu Osman, metinde "~rz~ yla mu`teber ve kendi ~~~nüruyla me~giil iken" diye
tammlan~rken; "arz~yla hakir ve kendi t~m~lnyla müstakill iken" ~eklinde
transkribe edilmi~tir. Ayr~ ca belgenin sonlar~ nda yer alan "zeban-~~nascla
hadd-i tevatiire reside olma~la" ibaresi, "ziyade nasda hadd-i tuvan(d)a
reside bulma~la" diye okunmu~tur. "Tecessiis"diye okunmas~~ gereken kelime de "tahabbüs" yap~lm~~t~ r.
Bu yanl~~larla ~ngilizceye çevrildi metin, do~al olarak anlam~ndan çok
uzakla~m~~ur. Burada "namusuyla tan~nan ve i~inde ve gücünde ola~~~bir insan" olarak tan~ mlanan Mehmed, "alçakgönüllü" gibi bir s~fatla nitelenmi~ tir. Bu metinde daha büyük bir yanl~~~ ~udur: "... Bu ~akiler, halk
aras~ndan ald~klar~~destekle, Osman'~~suçsuz yere katl etmi~lerdir. Onlar~n
(~akilerin) yapt~klar~~halk aras~nda aç~ ktan söylenir hale gelmi~tir" ifadesi,
~akilerin yapt~ klar~ n~ n "pek çok insan~~dayanma s~n~r~n~ n son noktas~na getirdi~inden ... "diye çevrilmi~tir. Görüldü~ü gibi çeviri de tamamen yanl~~t~ r.
"Tecessüs"kelimesi de "tahabbüs" ~eklinde okununca; sorunun "... olay~n
tüm sorumlular~n~n mahallinde soru~turularak" halledilmesi gerekti~inin
belirtildi~i buyuruld~~kayd~ , bu gibi ciddi okuma yanl~~ lanyla "Kur~unlu
mahallesi ahalisinin, mahallelerinde hapsedilmesi" gibi tamamen anlams~z
bir ~ekle dönü~mü~ tür.
Bir ba~ka örne~imiz olan 16a/1 (s.131-132)'deki belge ~u sat~ rlarla yer
almaktad~r:
Ursinus'un yapt~~~~transkripsiyon:
"Radovi~~mütemekkinlerinden eunekci Simus nâm zimminin clüyünu terekesinden erinir oldu~u hâlden doksan senesine (sic) mürd ü helâk oldukda kasaba-i rnezbürda mutasiuT~f oldu~u mülk ü menzil sük-~~ sultânide
ba`de'l-m~lzâ'ede (sic) kasaba-i n~ezkürclan Seyyid Ali çeriba~~~üzerinde yüz
elli guru~~i~tirâ ve mebla~-~~ mezbür miird-i ~nesfürun düyün-~~ müsbetesine
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edâ olunub menzil-i mezkürdan mürd kimesnenin alâka ve mcdhali
yo~iken mürd-i mezbürun zevce-i metrükesi Despinu nâm nasrâniye zuhür
ve hevâsma tâbi' Yahya Çavu~~ve ba`z-~~mf~tegallibeden istinâd ve menzil-i
mezkf~ru zabt ve gadr oldu~un (sic) merküm Seyyid Ali da'vâsn~a mutâblk
hazret-i ~eyhül-islâmdan fetvâ-y~~~erif ve emr-i âll mantükunca divân-~~ Rum
' üzerine ke~ide buyuruld~~ "
~liden beyâz
Olmas~~gereken transkripsiyon:
"Radovi~~mütemekkinlerinden etmekci Simus nân~~zim~ni~~in düyünu terekesinden czyed oldu~u hâlden doksan senesine (sic) mürd ü helâk oldukda kasaba-i mezbürda mutasarnf oldu~u ~nülk ü menzili sük-~~ sultf~nicle
ba`de'l-milziyede kasaba-i mezkürdan Seyyid Ali çeriba,s~~üzerinde yüz elli
mesfürt~n düyün-1 ~nüsl~etesine edâ
guru~~i~tirâ ve mebla~-1 mezbür
menzil-i
mezkürdan
ferd-i
[her]
kimesnenin alâka ve mcdhali
olunul~~
yo~iken miird-i mezbürun zevce-i rnetrükesi Despinu nâm nasrâniye zuhür
ve hevâs
' ~na abi' Yahya Çavu~~ve ba'z~~mütegallibeden [kimesnelere] istinâd ve menzil-i mezkaru zabt, gadr oldu~un [dm] merküm Seyyid Ali
da'vâs~na mutâb~k hazret-i ~eyhül-islâmdan fetvâ-y~~ ~erif ve emr-i âli
mantükunca divân-~~Rum ~liden beyâz üzerine ke~idc-i buyuruld~~ "
Çeviri:
"The debts of non-Muslim by the name of Simin (... ) "the Baker", one of
the inhabitants of Radovi~ , were to be repaid from his estate. 'When be
died in the year (11)90 (21 February 1776-8 February 1777), the freehold
house which be possesed in the aforementioned town was therefore auctioned in the main market square. It redeemed one huncired and fifty piastres on (loan from) the çeril~a.s~~ Seyyid Ali of the aforementioned town,
and the aforernentioned amount was paid towards the established debts of
the deceased. Since the deceased had no (male) relations and had no influence concerning the house in q~~ estion, the bereft wife of the deceased,
the non-Muslim by the name of Despina, (suddenly) appeared and, s~~pported by Yahya Çavu~, who fancied her and some (other) oppressors took
the house referred to into possesion, (therel~y) acting unjustly. A buyuruld~~was therefore promulgated by the Diwan of Rumelia in accordance
with the noble fetva of his Excellency the ~eyhülislam in favor of the claim
of the aofrementioned Seyyid Ali, and according to the tenor of the Imperial order "
Görüldü~ü gibi ciddi okuma hatalar~n~n yan~~ s~ra, belgenin kendisinde
de birtak~m ciddi yanl~~l~klar bulunmaktad~r. Belgeyi do~ru anlayabilmek ve
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do~ru bir tercüme yapabilmek, metnin yeniden tesisi yap~ld~ktan sonra
mümkün olabilecektir. Nitekim, "olmas~~gereken transkripsiyon"a
bak~ld~~~nda, oradaki düzeltmele~-i yapmadan ve baz~~kavramlar~~ tam anlamadan yap~lan çevi~ide büyük hatalara dü~ülmü~ tür.
Çeviriye bakt~~~ m~zda, ölenin borçlar~ n~ n geride b~rakt~~~ ndan fazla
oldu~u belirtilmerni~tir. Çünkü Ursi~~~~s "ezyed" kelimesini "erinir" olarak
okumu~~ve anlamland~ramad~~~~için bu k~sm~~ çeviriye dahil etmemi~tir.
Ayr~ca "s~lk-~~sultânryi, ~ehir ya da kasaban~ n en temel/büyük pazar~~olarak
alg~lam~~~ve öyle çevirmi~tir. Oysa sfik-~~sultâni terimi, bir mekan belirlen~esi
içermemektedir. Burada kastedilen, örf-i sultâninin yani padi~ah kurallarm~ n
geçerli oldu~u pazard~ r. Ursinus'un anlamad~~~~bir ba~ka husus da ~udur:
Belgede Despina'n~ n "hevâsma tâbi` Yal~ya Çavu~~"ve "mütegallibeden ba`z~~
kimselere" dayanarak evi sat~n alan~ n elinden ald~~~~ve böylelikle ona zulmetti~i anlat~lmaktad~ r. Ursinus, "heyâsma tâbl — deyimini sadece Yal~ya
Çavu~~ile ilgili bir s~fat olarak dü~ünmü~~ve bu deyimi "Despina'ya gönül veren Yahya Çavu~ " ~eklinde çevirmi~ tir. Oysa bu, hem Yahya Çavu~~hem de
mütegallibeden kin~seleri tan~mlayan bir s~fatt~r ve Despina'n~ n bu konuda
"birlikte hareket etti~i kimseler"anlam~nad~r.
Ursinus'un yapt~~~~di~er bir ciddi okuma ve çeviri hatas~~ da a~a~~da
örnekleri verilecek olan baz~~kazalar~n bozulan düzenleni ve bu düzenin yeniden kurulmas~ na dair olan buyuruld~~kay~tlar~ nda kendini göstermektedir.
Bu konuda Radumir kazas~~ ile ilgili olan kay~ t oldukça dikkat çekicidir
[24b/8, s.178]:
Ursinus'un yapt~~~~transkripsiyon:
"Rach~mir kazas~ n~ n siraze-i nizam~~ münhall oldu~u vacib-i harc-~~
smiyeleri oldu~una bina'en kaza-i rnezbürun rab~ ta-i niza~n~na te~ebbüs
ve hüsn-i süret karar verilmesi içün kazâ-i mezbürtm a`yârt ve avruna beyaz
üzerine buyuruld~~ "
Olmas~~gereken transkripsiyon:
"Radumir kazâsm~ n ~irâze-i nizâm~~ münhall oldu~u Vas
' 11-1
sâmi`alart
oldu~una binâ'en kazâ-i ~nezbeirun râblta-i nizânuna tem~iyet ve hüsn-i
süret[de] karar verilmesi içim kazâ-i mezbürun a`yârt[1] da`vetini beyaz
üzerine buyuruld~~
"
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Çeviri:
"Bccause noblc expenditurcs arc nccessary since the bond of order was
dissolved in the district of Radomir, a b~lyuruldi was pro~milgated
(adressed) to the aya~~~of the aforementioned clistrict and to his assistant
(a'yan ve av~nna) so that the (way of) setting to work and the appropriate
form can be decided upon for re-establishing order in the aformentioned
district "
Her iki okuma kar~~la~t~r~ld~~~nda çok büyük farklar~~~~oldu~u kolayca
görülecektir. Ursinus'~m, oldukça k~sa say~ labilecek bir belgede yapm~~~
oldu~u böylesi ciddi okuma yanl~~lar~, çeviriye de aynen yans~nn~ur. Yanl~~~
okunan kelime ya da ibareler, hiçbir ~ekilde ak~l süzgecinden geçirilmedi~i
için okumada yap~lan bu hatalar, çeviride peki~tirilmi~tir. Bunlardan ilki,
belgedeki "vâcit~-i harc~~sâmiyeleri" ile ilgilidir. Ursinus, bu ibareyi "ileri gelenlerin masraflar~" olarak alg~lam~~~ve bu "ileri gelenlerin" ki~n oldu~unu,
metinde ne anlama geldi~ini sorgulamadan ~ngilizceye öylece çevirmi~tir.
Halbuki belgede bu ibare, "v£511-1 üzn-i sâmi`alan" olarak yaz~lm~~t~r ve
ad~geçen kazadaki durumun, eyaletteki en üst dereceli görevlilere kadar
ula~t~~~, onlar~n bu durumdan haberdar olduklar~n~~anlatan bir ifadedir.
Bir di~eri Radumir kazas~ndaki kar~~~kl~klar' ortadan kald~rmak ve olabildi~ince çabuk ve kolay bir ~ekilde yeniden bir düzen sa~lamak anlam~nda
kullan~lan "tem~iyet" kelimesini yanl~~l~kla "te~ebbüs" olarak okumu~tur.
Üçüncü ciddi hata ise düzenin sa~lanmas~~konusunda kaza a'yan~n~ n diyana davet edilmesi bahsi ile ilgilidir. Ad~geçen kazadaki bozulan düzenin
yeniden kurulmas~~ve bunun nas~l yap~laca~~~hakk~nda görü~lerinin al~ nmas~~
için kaza a`yan~ n~n Rumeli Divan~ na ihzar~~yani daveti gerekmektedir. Bu durum belgede "... kazâ-i mezb~lrun râblta-i nizâmina tem~lyct ve
sür-eri:de] karâr verilmesi içün kazâ-i mezbürun a`yârtril da`vetini beyaz
üzerine buyurt~ldr" kelimeleriyle anlaulm~~ken; Ursinus bunu "... kazâ-i
mezbür~m râblta-i nizâmma te~ebbüs ve hirsn-i sürer karâr verilmesi k~l~ )
- ve amma beyaz üzerine buyuruld~~"~eklinde çok ciddi
kazâ-i mezbür~m a`yal
yanl~~larla okuyup aktarm~~ur okuyucusuna.
Görüldü~ü gibi Ursinus burada da "a`yan ve a`yanin yardm~ cularl"
~eklinde okuyup çevirdi~i ibarede geçen "a`yan~n yard~mc~s~" kelimesinin ne
anlama geldi~ini hiç sorgulamadan, bu ibare ile kimlerin kastedildi~ini
dü~ünmeden, bu yanl~~l~~~~aynen çeviriye ta~m~~ur.
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Ursinus'un tan~tt~k.' defterde ayn~~konuda birkaç belge ard arda kaydedilmi~tir. Radumir kazas~mn hemen arkas~ndan ayn~~konuda, ayn~~terimle~in
kullan~ld~~~~ ~~tib kazas~yla ilgili bir belge yer almaktad~r. Bu kay~ tta

"tem~iyet"ve "a`yâilm daveti" kelimeleri daha aç~k yaz~ld~~~~halde, ayn~~hatalar ("te~ebbüs"; "ayân~ n ve avene") bu belgede de tekrarlanm~~ur. A~a~~da
Ursinus'un yapt~~~~~~tib kazas~yla ilgili transkripsiyon ve tercüme verilmektedir':
Ursinus'un yapt~~~~transkripsiyon:
"~~tib kazâsm~n ~irâze-i nizâm~~mCmhall oldu~una binf~'en kazâ-i mezbürun
râb~ ta-i nizâm~na hüsn-i sC~ret ve te~ebbüs verilmesi bâb~ nda a`yk~~n ve
avene buy~truld~slyla Sat~ r Ahmed tayin olmu~dur... "
Olmas~~gereken transkripsiyon:
"~~tib kaz:ismin ~irâze-i nizâm~~münhall oldu~una binâ'en kazâ-i mezbürun
râb~ta-i nizâm~ na hüsn-i süret ve tem~iyet verilmesi bâb~nda a`yân~n da`ved
buyuruld~s~yla Sât~r Ahmed tayin olmu~dur... "
Çeviri:
"Since the bond of order in the district of Istib (Stib) was dissolved, Sât~r
Ahmed was co~nmissioned with the buyuruld~~for the ayar~~and his helpers
demanding that appropriate forms and efforts be devoted to (the task of)
re-establishing order in the aforementioned district "
Ursinus'un hem okumada hem de çeviride yapt~~~~en ciddi hatalardan
bir di~erini de 19b/9 (s.150) 'de yer alan kay~tta görmekteyiz.
Ursin~ms'un yapt~~~~transkripsiyon:
"~vranye kad~s~~ i'lâm eder, ~vranye kazfis~ na nibi` Bükrüfce nfun karye
sükkân~ndan Kurdo~ullan içün bundan akdem arzuhâl av istikâ olundukdan ahz ve ihzârlan bâb~ nda buyur~ld~~ ~sdâr ve irsf~l olundukda mezbürlar
ve karye a`yânlar~~itâ'at-~~ ser' eylemedikleri kad-i ~er`den
olurum&
üzerine buyur~ld~~ke~ide olunub "
Olmas~~gereken transkripsiyon:
"~vranye kad~s~~ i'lâm eder, ~vranye kazâsma
Bükrüfce nâm karye
sükkân~ndan Kurdo~ullan içün bundan akdem arzuhül ve i~tikâ olun29 Ursinus, 24b/9, s.178; Ayn~~konuda, yine ayn~~hatalar~n tekrarland~~~~Kurnanom kazas~~
ile ilgili de bir kay~ t bulunmaktad~ r. Bkz. 246/10, s.178.
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dukda ahz ve ihzârlar~~ bâb~ nda buyur~ ld~~ ~sdâr ve irsi.1 olundukda
~er`den
mezl~ürlar ve karye ak~ânieri itXat-~~ ~er` eyle~nedikleri
olunnaa~la üzerine buyur~ld~~ke~ide ol~~~~~~ l~~ "
Çeviri:
"The katl~~ of Vranje announced: Some time ago there had already been an
arzuhal or a petition because of Kurdo~ullar~~ who live in Bukurovce village (... ) belonging to the district of Vranje, but when a buyuruld~~vras issued to seize them and make them appacr before court, neither they nor
the village nobles obeyed (to the demands of) the sharia court. Therefore,
their lawful killing is (herewith) requested "
Burada hem çok büyük yanl~~~okumalar, hem de bu yanl~~~okumadan
kaynaklanan fahi~~çeviri ibareleri vard~ r. Birinci yanl~~, "karye ahâlfieri",
"karye a`yânlar~ " ~eklinde okunmu~~ve aynen çevrilmi~tir. Çeviriyi gülünç
hale getiren as~l okuma yanl~~' "k~bel-i ~er"in, "kad-i ~er`" olarak okunmas~d~r. Böyle olunca, "mahkeme taraf~ndan" anlam~ na gelen ibare,
"mahkemenin ~er`an kadini talep" olarak çevrilmi~tir. Bu ibare, bütünüyle
anlams~zd~r. Gerçi, ~er`i mahkeme defterlerini okuyanlarm kar~~s~na "k~bel"
sözcü~ünün çok fazla ç~ kt~~~, erbab~n~n bildi~i bir husustur. Fakat nedense
burada böyle bir hata yap~lm~~t~r. Ayr~ca bu husus, yaln~zca bir okuma ve
çeviri yanl~~' olarak alg~lanacak kadar basit de~ildir. Zira, Osmanl~~hukukuna
göre, mahkemenin idam karar~ n~~ nas~l verdi~i ve bunun nas~l uyguland~~~,
e~er bilinseydi, böyle bir ilâm~n üzerine buyuruld~~yaz~l~nak suretiyle meselenin geçi~tirilemeyece~i, bunun mutlaka Merkeze aksettirilmesi gereken
önemli bir husus oldu~u göz ard~~ edilmez ve böylesine ciddi bir hataya
dü~ülmezdi.
Bir di~er ciddi hata da 54-55. sayfada yer almaktad~ r [213/1]:
Ursinus'un yapt~~~~transkripsiyon:
Tan~vanik nân~~karye
"Ali arzuhâl eder o~lu Abdi Tikve~~kazâs~ na
Del~ba~~Hüseyin Bölükba~~~ve Miha'il be~~nefer rüfekâlarlyla o~l~~~
merkürnun üzerine hücüm ve darb ve mecrüh eylediklerinclen ba~ka
üzerinden nüküd akçe ve silâh~~ al~z ve gadr ol~~~~ ma~la mübâ~ir
uaa`rifetiyle mahallinde ~er`le rü'yet ve ihkâk-~~hakk olunmu~lar ise
merküln ~akileri kefillerine buldurulub Divân-~~ Rumeli'ye ihzârlar~~
bâb~ nda arzuhâllerine buyuruld~~ ke~ide olum~l~~Enderuni Hayrullah
A~a'ya verildi ... "
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Olmas~~ gereken transkripsiyon:
"Ali arzuhâl eder o~lu Abdi Tikve~~kazâsma tâbi Tamyanik nam karye
Del~ba~~Hüseyin Bölükba~~~ve Miha'il be~~nefer rüfekâlanyla o~lu
~ nerkümun üzerine hücüm ve darl~~ve ~ neci-Cilt eylediklerinden ba~ka
üzerinden nilküd akçe ve silâh ~~ ahz ve gadr &kuma& mül~ftsir
marifetiyle mahallinde selle rii'yet ve ihkâk-~~hakk olmad~ larsa merküm
~akîleri kefillerine buldurdub Divân-~~ Rumeli'ye ihzârlar~~ l~âb~ nda arzuhâllerine buyuruld~~keside olt~nub Endert~ ni Hayrullah A~a'ya verildi...
Çeviri:
"Ali submitted a petition: Hüseyin Bölükba~~~'the Tanner' from the village
of Timjanik in the district of Tikve~~(... ), together with Mihail and f~ve of
their associates not only attacked his son by hitting and wounding him,
but also dishonestly took fro~ n him his ready money and his weapon. Although the casc was inspected by the müba~ir on the spot and justice done
to them by the court, a buyt~ ruld~~ was (now) isst~ ed in response to their arzuhal(s) and handed over to Enderuni Hayrullah A~a, ordering the aforementioned perpetrators to appear l~efore the Diwan of Rumelia having
~ nade their guarantors take responsil~ility
"
Görüldü~ü gibi Ursinus bu belgede, "ihkâk-~~hakk olmaddarsa" ibaresini, "ihkâk-~~l~akk olunmu~lar ise" ~eklinde yanl~~~okuyunca, çeviriyi tamamen ters bir ~ekilde yapm~~t~ r. Bilindi~i gibi, bir dava ister kaza mahkemesinde, ister divanda olsun "ihkak-~~ hakk" gerçekle~mi~~ise o davan~ n karar~ n~ n
bozulmas~ , yani o davan~ n yeniden görülmesi sözkonusu de~ildi. Ancak dava

sonucunu de~i~ tirecek yeni delillerin ortaya ç~ kmas~~ halinde böyle bir
durum gündeme gelebilirdi. Ayr~ca, bir davan~ n üzerinden 15 y~ l geçtikten
sonra o davan~ n sonucu hakk~ nda itirazda bulum~ lamazd~ . Bu sebeple,
ferman ve buyurulchlarda "e~er il~kâk-~~hakk ol~mmam~~~ise "ve "kaziyyenin
üzerinden on be~~y~l ~nüriir etmemi~~ise" ~eklindeki ko~ ul cinnlelerine çok
s~ k rastlan~ r. Çevirinin yanl~~ l~~~ , sadece hatal~~ okumaktan de~il, ayn~~
zamanda süreci tam bilmemekten de kaynaklanmaktad ~ r.
Ursinus'un yapt~~~~ciddi hatalardan bir di~eri de 11 b/ 4 (s.111)'deki
kay~ tta kar~~ m~za ç~ kmaktad~ r:
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Ursinus'un yapt~~~~transkripsiyon:
"Ahmed sipâhi arzuhâl eder Manast~ r kazâs~ na t~mâr~~ kurâlar~ ndan
Murge~ova karyesi sükkân~ ndan Lutfi ve Çavu~~nâm kimesneler karye-i
mezbürda bir mikdâr bi-li izn sipih arza (sic) bini edüb ve itâ' at etmezler
dert arzuhâl bâlâs~ na buyuruld~~ke~ide..."
Olmas~~gereken transkripsiyon:
"Ahmed sipâhi arzuhâl eder Manast~r kazâsma t~mâr~~kurâlar~ ndan
Murge~ova karyesi sükkâ'n~ndan Lutfi ve Çavu~~nâm kimesneler karye-i
mezbürda bir mikdâr bili-izn-i sipih[i] arzda bini edül~~ve itâ` at etmezler
deyu arzuhâl bâlâsma buyuruld~~ke~ide..."
Çeviri:
"Ahmed Sipahi submitted a petition: The individuals l~y the name of Lutfi
and Çavu~, inhabitants of Murge~ova village (... ), one of the timar-villages
belonging to the district of Manast~r (... ), have created a number of ~mauthorized building plots for sipahis in the aforementioned village and would not obey (tc> warnings that they should stop doing so). A buyuruld~~was
drawn t~ p on the face of the arzuhal "
izn sipâh arza
Burada "bilâ-izn-i sipâhf arzda bini ediib" ibaresi,
(sic) bini ediib" ~eklinde okununca, çeviride büyük bir yanl~~l~k yap~lm~~~ve
köyde sipahiler için izinsiz bina yap~ld~~~~gibi bir anlam ç~kar~lm~~t~r. Oysa
burada sözü edilen, sipahiler için de~il, sipahinin izni olmaks~z~n binalar~ n
yap~lmas~d~ r.
Bir di~er hata, [13b/1, s.123]>cle yer al~ naktad~~~:
Ursinus'un yapt~~~~transkripsiyon:
"Pirlepe kazâsma tâbi` T~ rze nâm karyeden Trayan arzuhâl eder karye-i
mezbür mütemekkinlerinden Gürge kocaba~~~ve Marangu ve Ugrun ve
~stuyan nâm zimmiler üç yüz guru~luk fuzüli ~sril (sic) ve altm~~~guru~luk
su s~~~ nm helâk on be~~yük üzüm ha-defter be~~yüz guru~dan ~nütecâviz
menzil e~yâs~ n~~ ya~ma ve gâret etmeleriyle arzuhâl bâlâs~na buyuruld~~
ke~ide "
Olmas~~gereken transkripsiyon:
"Pirlepe kazâs~ na tâbi T~ rze nâm karyeden Trayan arzuhâl eder karye-i
mezbür mütemekkinlerinden Gürge kocaba~~~ve Marangu ve Ugr~~ n ve
~stuyan nâm zimmiler üç yüz guru~luk harman~~H~ra ve altm~~~guru~luk su
s~~~ r~n~~helâk on be~~yük üzüm ha-defter be~~yüz guru~dan mütediviz menzil e~yâs~n~~ya~ma ve gâret etmeleriyle arzuhâl bâlâs~ na buyuruld~~ke~ide
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Çeviri:
"Trajan of T~ rze village ( ) which belongs to the district of Pirlepe (... )
submitted a petition: The non-Muslim by the name of Gjon~gi the kocaba~~ , Marango, Orgun and Stojan, inhabitants of the aforementioned village, unlawfully stole three hundred piastres worth of cash, destroyed his
water buffalo sixty piastres, (then) looted and pillaged five loads of grapes
and his household goods worth more than five hundred piastres according
to the defter. A buyuruld~~was therefore drawn up "
Belgede zimmilerin "üç yüz guru~luk harman~~ihrâk'indan bahsedilirken, yani yakmalar~ndan ~ikayet edilirken, Ursinus bu ibareyi "üç yüz
guru~luk fuzüli ~srâk" ~eklinde okuyunca "üç yüz guru~~nakdi haks~z yere
çalm~~lard~r" gibi anlams~ z bir çevri yapmak zorunda kalm~~t~r, sanki
h~rsal~~~n hald~ , kanuni bir taraf~~varm~~~gibi.
Örnekleri aru~-mak mümkündür. A~a~~da yanl~~~okuman~ n ne gibi anlam kaymalar~ na sebebiyet verdi~ini gösteren örnekler s~ralanacakur:
23a/3, s.169'daki örnek ~öyledir:
Ursinus'un yapt~~~~transkripsiyon:
"Sâhibdevlet Efendimizin Köprûli kazâs~nda tahslli emr ve fel ~ nân bnyur~lan bakâyân~n vürüd~~himânde olmakla mebla~-~~bakâyâdan noksân ne
mikdâr ise müte'ayyin mübâ~ir ma`rifetiyle akce (sic: for e'imme) ve
a`yânlan ve vûcüh-~~ahâtiden söz sâhiblerin ihzarlar~~ iln~ nas oln~a~la beyâz
üzerine buyuruld~~ "
Olmas~~gereken transkripsiyon:
"Sâhibdevlet Efendimizin Köprüli kazâs~ nda tahsili emr ve fermân buyunlan bakâyân~n vürüd~~pes-mânde kahna~la mebla~-~~bakâyâdan nüküd
ne mikdâr ise mütecayyin mübâ~ir ma`rifetiyle akce (sic: for e'imme) ve
a'y'â'nlan ve vücüh-~~ahâfiden söz sâhiblerin ihzârlan iltimâs olmakla beyâz
üzerine buyuruld~~ "
Çevriri:
"In order that arrears (remaining) of our exalted Excellency's (revenues),
whose collection in the district of Köprülü (... ) was requested by Imperial
order, arrive without delay, however large the shortfall in the amount of
the arrears may be, a buyuruld~~was promulgated demanding that those
who have a say in the matter from among the imams and ayans and prominent people be summoned (to the Diwan of Rumelia) through the
choosen müba~ir "
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Bu örnekte ilginç bir durum vard~ r. Ursinus, yanl~~~okt~malar~ n yan~ nda
katibin bir hatas~ n~~ düzelt~ni~, "akç e " kelimesinin "e 'im~ne " olmas~~ gerekti~ine vurgu yapm~~t~ r. Ancak bu düzeltmeye ra~men kendi hatalar~ nclan
dolay~ , çeviri anlams~z hale gelmi~ tir. ~öyle ki; "pes-mâ~lde"yi, "bi-mânde "
pes-mânde
emr ve fermân buyt~rdan bakâyân~n
okur~nca,
olula~tn-ilmann~~
emredilen
bakâyân~n
kalma~la" cümleci~i, "toplanmas~~
mas~~sebebiyle" diye çevrilmesi gerekirken; "geciktirilmeden toplanmas~~eniI-edilen" biçiminde çevrilmi~tir. Ayr~ ca, "mebla~-~~ bakâyâdan ~~ iik~ld ne
mikdâr ise" ibaresindeki "~~ iik~ld", "noksân" okununca çeviri daha da anlan~s~zla~m~~t~ r.
Bir di~er örnek; [24a/2, s.172-173]'da yer almaktad~r:
Ursinus'~n~n yapt~~~~transkripsiyon:
"Kuz~~c~ k (sic) Ragu zimmi (sic) arzuhâl eder Manast~ r kaz‘is~ ncla
sâkinlerinden Nastu ve Itisâ nâmün zimmiler ve Nâ'un~~ve Niku zimmiler
bi-gayr-~~ hakk haps ve eziyet edül~~haml~n~~yaz' ve iki shit kusa~~n~~ fuzülen
"
ahz ediil~~icrâs~~ bâb~nda buyuruld~~bâlâsma
Burada yukar~da sözünü etti~imiz örneklerden de~i~ik bir durum söz
konusudur. Hiçbir okuma yanl~~l~k' bulunmad~~~~halde, Ursinus "band~ n]
vaz`" ifadesini, çocu~unu dü~ürtmek ~eklinde alg~ layarak yanl~~~çeviri
yapm~~t~ r. Oysaki burada söz konusu olan, kad~ na tecavüz edilmesi ve hamile
b~ rak~lmas~d~ r.
Bir sonraki örne~imiz 16b/5 (5.136) 'da yer alan kaptta kar~~ m~ za
ç~kmaktad~ r:
Yap~lan transkrisiyon:
Rukiye arzuhâl eder kasaba-i ~nezbürda vâki` bir l~âb ~nülk
dükkâm~n~~ Bayrakl~~ Bey mahallesinde cânrii`-i ~erif hitâbetine vakf edüb
kasaba-i mezkür sükkân~ ndan Deli Hasan mal kuvvetiyle dükkân~nu hecl~n
ve yol edüb vakf~ m~~ il~tâ1 etmeleriyle dükkân~ n~~ kemâ'l-evyel binâ ve
"
ufa~~m ihyâ inhâ etmekle bâlâs~na buyt~rt~ld~~keside
Olmas~~ gereken transkripsiyon:
"Pirlepeli Rt~ kiye arzuhâl eder kasaba-i mezbürda vaki' bir bâb mülk
dükkân~ m~~Bayrakl~~ Bey mahallesinde câmi`-i ~erif hitâl~etine vakf edül~~
kasaba-i mezkür sükkân~ ndan Deli Hasan mal kuvvetiyle dükkâm~n~~ hed~n
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ve yol edüb vaktimi ibtal etmeleriyle dükkan~ n~~ kemâ Efil 'I-ewel bina ve
vakfiyetini ihyâ inhâ etmekle balâsma buyuruld~~ ke~ide "
Çeviri:
"Rt~ kye from Pirlep submitted a petition: I madem y freehold shop, stituated in the oforementioned town, i~~ to a vakf for the benefit of the hatib at
the noble ~nosq~~ e in Bayrakdar Bey quarter, but Deli Hasan, one of the
inhabitants of the aforementioned town, destroyed my shop with the poer
of his riches and ~ nade into a roacl, rendering rny vakf useless. (She now)
asks for her shop to be rel~~~ ilt as it used to be, with (al!) its details restored. A buyuruld~~ was therefore drawn t~ p on the face of (the arzuhal)
"
Ursint~s, belgedeki "vakfiyeti" kelimesini "ufa~n~~ " ~eklinde okurnu~tur.
Bunun nedeni katibin kelimenin ba~~na koydu~u "elif' ile ilgilidir. Böyle olmakla birlikte ba~taki "elif' harfinin yanl~~l~kla yaz~ld~~~~aç~kt~r. Aksi taktirde
anlam bozulmaktad~r. Çünkü "ufa~~n~~ihyâ" ibaresinin bir anlam~~yoktur.
Oysaki vakf~~tekrar canland~ rmak, hayata geçirmek anlam~ na gelen "vakfiyeth~l ihyâ"ibaresi metnin ba~larn~ na tamamiyle r~ymaktad~ r. Ursinus, "ufa~n~~~
ihyâ" ibaresi ile belgeye, çeviride de görülece~i gibi, "(Rukiye'llin) dükkan~-1ml, eskiden oldu~u gibi, yeniden in~a edilmesi ve bütün detaylann~n onar~lmas~ "gibi metnin ba~lam~yla uygun dü~meyen yeni anlat~rlar eklemi~tir.
Bu konudaki bir di~er örnek 6a/3 (s.75-76) 'da kaynl~d~ r:
Ursinus'~n~n yapt~~~~transkripsiyon:
"Dumi nam ki~nesne arzuhal etler Filu~-ine kazas~ ndan Kutur-~~ Zir
ra'yas~nclan olub Kesriye kazâs~~ kuralar~ ndan ~bsuder nam karye
rat ile zevcimi zarb ve mecrah etmeleriyle arzuhâl balas~ na buyur~ ld~~
kit~ade ve Baki A~a'ya verilmi~dir "
Olmas~~ gereken transkripsiyon:
"D~uni nam kimesne arz~~ hal eder Filurine kazas~ ndan Kutur-~~ Zir
ra`yas~ ndan olub Kesriye kazas~~ kuralar~ndan ~bs~~der nam ka~-ye ahilisi
m~ zrak ik zevcimi zarb ve mecriih etmeleriyle arzuhâl balas~ na buyur~ ld~~
kü~âde ve Baki A~a'ya verilmi~dir "
Çeviri:
"A (femâle) person l~y the name of D~uni submitted a petition: (I an~ ) one
of the peasants of Kutur-~~Zir village (... ) belonging to the district of Filurine (... ). Tl~ e people of Ibsuder village (... ) from among the villages of
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Kesriye (... ) district hit and wounded my husband and the women. A buyur~ ld~~was therefore drawn up on the upper part of the arzuhal and giyen
to Baki A~a.... "
Burada "m~zrak", "avrat"diye okununca, do~al olarak "kocatn~~ve kad~n~~
darb edip yaraladdar" gibi anlams~z bir ifade yer alm~~t~ r çeviride. Kad~ n~ n
kim oldu~u dahi sorgulanmam~~t~ r. Oysa bu kelime do~ru okunsaycl~ , çevirisi
de do~ru olacakt~ . Görüldü~ü gibi oldukça basit bir kelimenin yanl~~~
okunmas~, böylesi büyük hatalara yol açmaktad~ r.
6a/9 (s.77-78) 'da kay~tl~~bir di~er örnek ~öyledir:
Ursinus'un yapt~~~~transkripsiyon:
"Miç~~~ nâm zimmi arz~~hâl eder Fil~~rine kazâs~ ndan Cira~ni o~l~~Monla
Süleyman nân~~kimesne(den) cebel~l akçesi altm~~~guru~~alacak hakk~~
olmakla bâlâs~ na buyur~ ld~~ kü~kle ve Serdar Ali A~a mühâ~ir ta`yin
olmu~dur "
Olmas~~gereken transkripsiyon:
"Miç~~~nâm zimnr~i arzuhâl eder Filurine kazâs~ ndan Cirami o~l~~ Monla
Süleyman nâm kimesne(den) cebelü akçesi altm~~~ p~ r~l§ alacak hakk~~
olrr~a~la bâlâs~ na buyur~ ld~~ kü~âde ve Serdar Ali A~a ~nübâ~ir ta`yin
olmu~clur "
Çeviri:
"A non-Muslim by the name of Mico submitted a petition: Tl~e ibdividt~al
known as Cira~niogl~~~Molla Süleyman from the district of Filt~ rine (... )
owes him sixty piastres pitch moncy. A buynruld~~ was therefore drawn t~ p
on the face (of the arzuhal), and serdar Ali Aga appointed ~nübasir
"
Burada "cebelii akçesi", "reçinah akçesi" ~eklinde okumm~~~ve anlam
dü~ünülmedi~i için ~ngilizceye aynen "reçine akçesi" anlam ~na gelen "pitch
money"diye çevrilmi~tir. Oysa belge bir parça dikkatli okunmu~~olsayd~, kelimenin "reçinal~ " olamayaca~~~kolayl~ kla görülecekti. Çünkü bu husus için
Serdar Ali A~a müba~ir tayin edilmi~~ve muhtemelen "cebelü akçesi" sorunu,
çözüm gerektiren bir boyuta ula~ t~~~ ndan dolay~~ eyalet divan~ na
ba~vurulmu~tur.
Di~er ilginç bir örnek 7b/3 (s.85) kar~~ m~za ç~ k~yor:
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Ursint~s'~ m yapt~~~~transkripsiyon:
"K~ptiyân Istakt~~ nasrâniye arzuhâl eder yine nefs-i Manast~ r sükkân~ ndan
Terzi Dinu ve kar~ nda~~~Yakt~~nâmün mesfürlar kendi hâllerinde ol~nar~l~~
k~ z~~~~~~ tutub tasarruf etmek m~~ râdlar~~ olub ve bu kullar~~ k~ z~~~~~~ tahlis
etme~e murad eclüb beni dahi tun~b zarb ve ~necrffl~~ etdiler elden hasta
olmakla arzuhâl bâltis~ na buyur~ ld~~ keside
"
Olmas~~ gereken transkripsiyon:
"K~ ptiyân Istaku nasrâniye arzuhâl eder yine nefs-i Manast~ r sükkân~ l~dan
Terzi Dinu ve kar~ nclas~~ Yakt~~ nâmem mesfürlar kendi hallerinde olmay~ lb
k~ z~~~~~~ tutub tasarruf etmek muradlar~~ °k~ l~~ve bu kutlar' k~ z~~~~~~ tahlis
etme~e murâcl edül~~beni dahi tutub zarb ve mecrC~ h etcliler el-ân hasta
olma~la arzuhâl l~âlâsma buyur~ ld~~ keside
"
Çeviri:
"The female Christian Gypsy Stako submitted a petition: Dino "the Tailor"
and his brother Jako who also live in the town of Manast~ r (... ) have behaved badly l~y taking my daughter with the intention of using her. This
humble slave tried to free her daughter, but thev took hold of me as well,
beating and wounding ~ne, (so that) I got a bad hand. A buyuruld~~ was
therefore drawn t~ p
"
Ursinus, burada "el-ân hasta ohna~la" ibaresini "elden hasta ohna~la"
~eklinde yanl~~~okumu~~ve tercümesini de ona göre yapm~~t~ r.
Bir di~eri; 8b/3 (s.91)'de yer almaktad~ r:
Ursinus'~~n yapt~~~~transkripsiyon:
"Musa arzuhâl eder Filuri~~ e sükkan~ nclan Gecku Hasan Bese'nin zimmetinde bâ-temessük alaca~~~°tuh ve kasaba sükkân~ ndan baz~~ kimes~~ ele~zimmetinde baktlyâs~~ kalmayub alaca~~~ol~ na~la arzuhâl bâlâs~ na kesicle-i
buy~ truld~~
"
Olmas~~ gereken transkripsiyon:
"Musa arzuhâl eder Filurine sükkan~ ndan Geçku Hasan Bese'nin zinunetinde bâ-temessük alaca~~~olub ve kasaba sükkân~ ndan baz~~ kimesneler
zimmetinde l~akâyâs~~ kalub alaca~~~olma~la arzuhâl btilas~ na keside-i buy~~ruld~~
"
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Çeviri:
"Musa submitted a petition: Geçko Hasan Be~e, inhabitant of Filurine,
owes him (money) on account of a written statement. He v~ants (his money bak) with nothing left outstanding from some individuals from
among the inhabitants of the town. A buyuruld~~was therefore drawn ~~p

Ursinus, burada "ba`z~~kimesneler zimmetinde bakâyâs~~kal~~b alaca~~~
ohna~la" cümlesindeki "kal~~b" sözcü~ünü "kahnayub" olarak yanl~~~okuyunca, tercümesinde de hataya dü~mü~~ve "Musa'n~n, herhangi bir alaca~~~
olmad~~~~halde (haks~z yere) kasaba ahalisinden baz~~kimselerden alacak talebinde bulundu~unu" ifade etmi~tir. Görüldü~ü gibi tek bir kelimenin
yanl~~~okunmas~~ve belgenin anlam~n~ n dü~ünülmeden tercüme edilmesi sonucunda, ortaya anlams~z bir cümle ç~km~~t~r.
Bu konudaki bir ba~ka örnek söyledi'. [15a/9, s.129]:
Ursim~s'~m yapt~~~~transkripsiyon:
"Pirlepe kazâsma Kanatlar karyesinden Dervi~~Mehmed tarlaya gider iken
nârliz çiftesiyle katl etmekle beyaz üzerine buyuruld~~ "
Olmas~~gereken transkripsiyon:
"Pirlepe kazâsma Kanatlar karyesinden Dervi~~Mehmed tarlaya gider iken
bârgir çiftesiyle katl etmekle beyaz üzerine buyuruld~~ "
Çeviri:
"A buyuruld~~was promulgated because when Dervi~~Mehmed from Kanatlar village belonging to the disuict of Pirlepe (... ) was going out into the
f~elds he was murdered with his (own) firing musket "
Ursinus, belgedeki "bâ~gir çiftesini" yanl~~~okumu~~ve ~ ngilizce
tercümesini de "ate~li silah" olarak yapm~~t~r.
Bu konuyu son bir örnek [19a/7, s.146-141 vererek bitirdim:
Ursinus'un yapt~~~~transkripsiyon:
"Pirlepeli Emine Hatun arzuhâl eder Pirlepe sükkân~ ndan Serdar Ali A~a
nâm gaddâr zevcimi bi-1â suç haps edüb ve k~rk g-uru~luk bârgirlerimizi
alub ve zevcim evlâd-~~fatil~ânclan iken günce güne (sic) eziyet edül) gadr
etmeleriyle icrls~~ bâb~ nda bâIls~na buyuruld~~ "
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Olmas~~gereken transluipsiyon:
"Pirlepeli E~nine Hatt~n arzuhâl eder Pirlepe siikkân~ ndan Serdar Ali A~a
nâm gaddâr zevcirni bili-ciirm haps edil]) ve k~rk gurusluk bârgirlerimizi
alub ve zevcim evlâd-~~fâtihândan iken gün-k-gün eziyet ediib gadr etmeleriyle icrâs~~ bab~ nda bâlâsma buyuruld~~ "
Çeviri:
"Emine Hatt~ n from Pirlep submitted a petition: The tyrant Serdar Ali A~a
has thrown my husband into prison without (him having committed) a
crime and taken our horses worth forty piastres. (In spite of) my husband
being a member of the evlad-~~ fatihan, they totured him for days on end,
causing him to suffer inj~~stice. A buyuruld~~was therefore drawn t~p on the
face of (the arzuhal). detailing its execution, "
Belgede yanl~~~yaz~ lmakla birlikte, Ursinus'un "günden güne" diye anlad~~~~terimin, "gün-ii-gün " olmas~~gerekti~i çok aç~ kken; çeviride "türlü eziyeder" ~eklinde yer almas~~gereken bu ibare, "günlerce yap~lan eziyet "e
dönü~mü~tür.
Sonuç Yerine
Buraya kadar anlatt~klanm~zdan ç~kar~lmas~~gereken sonuç ~udur:
Tarihçili~in en önemli i~lemlerinden birisi, bizi geçmi~ ten haberdar
eden belgelere tan~~anlam~yla hakim olmakt~r. Bu hakimiyeti sa~layabilmek
için tarihçinin birçok konuda yetkinle~rnesi gerekir. Ku~ kusuz bunlar~n
ba~~nda inceledi~i dönemin diline ya da dillerine, yaz~~ çe~iderine ili~kin bilgi
sahibi olmas~~gerekir. Bunun yan~ nda bir belgeyi okumak, ço~u zaman yeterli olmaz. Onu anlamland~ rmak ve oradan ç~kar~ lacak velileri bir tarih bilgisine çevirmede kullan~ labilir hale getirmek, yap~ lmas~~gereken ikinci
önemli i~ lemdir. Bunun için de belgenin üretildi~i dönemin genel
ko~ullar~n~, belgelerde kullan~ lan kavram ve terimleri anlamland~ rmak önem
ta~~r. Bu nedenle yarmlanmas~m ilgiyle kar~~ lad~~n~nz bir eseri, tarihçilere
kazand~nlmak istenen belgenin adland~r~lmas~ndan ve içinde geçen terimlerin anlamland~nlmas~ndan ba~layarak, dü~ülen okuma ve çeviri yanl~~lar~ na
kadar inceleyerek de~erlendirmek istedik. Ama hemen belirtilmeli ki yap~lan
i~, takdir edilmesi gereken bir i~ tir. Böyle bir belgeyi gün ~~~~~ na ç~ kar~rken,
az veya çok yanl~~a dü~ülmesi kaç~n~lmazd~r.

