II. RAKOCZ~~FERENCZ VE TEVAB~~NEM DA~R
YENI VES~KALAR
TAYYIB GÖKB~LG~N
Istanbul üniversitesinde Tarih Asistan~~

XVIII. as~r ba~~nda cereyan eden macar hürriyet ve istiklal hareketinin kahraman~~R AK OCZ I'ye ait ~imdiye kadar ne~redilen
vesikalar ve yap~lan tetkikler birçok ciltleri ihtiva etmektedir [2].
Ate~li bir vatanperver mükemmel bir kumandan ve te~kilatç~~olan
Rakoczi'nin Macar istiklalini tekrar tesis ve Karpatlar havzas~nda,
eski bir mazisi ve zengin bir ananesi bulunan, Macar devletini Habsburg ve Avusturya idaresinden ay~rarak, BOCSK AY [3] ve BE T HL E N'in [4] telâkkilerine az çok mü~abih fakat daha radikal bir
~ekilde milli yolda ilerletmek istiyen bu hareketi birçok âmillerin
tesiriyle muvaffak olamam~~, Prens, evvela Lehistan'a sonra Fransa'ya
ve nihayet Türkiye'ye iltica etmi~ti.
Rakoczi'nin Türkiye'ye geli~i Avusturya ile vukubulan 1128 (1715)
harbinde kendisinden istifade edilmek istenmesi yüzünden olmu~~[5]
Ahmed Refik'in koyd14„51.1 bu tabiri, k~sa ve veciz buldu~umuz için, biz de
kullan~yoruz. Karücson ~mre Rüköczi-Emigrütiö sözü ile hepsini kastetmektedir ;
tevabii için Macarlar bundan ba~ ka bujdoso (emigres, exiles), menekültek (refügies, emigres) de demektedirler.
Bu hususta ne~redilen kaynaklar ve etütler hakk~nda yap~lm~~~bibliyografyalar : I. Emeric Lukinich, Les Mitions des sources de l'histoire hongroise
1854-1930 s. 68-70 Budapest, 1931.
Dr. Karücson ~mre, A Rdköczi-Emigrdlio török okmdnyai 1717-1803 s.
158-160 BP. 1911.
Asztalos Miklos, ~~. Rdköczi Ferenc js kora s. 488-492 BP. Dante.
[31 Erdel prensi Bocskay ~stvün, ölümü 1606.
Osmanl~~ imparatorlu~una çok dostane bir ~ekilde ba~l~~bulunan Erdel
Beyi Bethlen Gübor 1613-1629.
Bu keyfiyeti Ahmed Refik, k~smen Ra~it tarihinden naklen, «Memalik-i
Osmaniyede k~ral Rdköczi ve tevabii, ~stanbul 1333> adl~~eserinin mukaddimesinde
izah etmektedir. Bu hususta Dr. Karücson 1716-1718 harbi esnas~nda, o zamana
kadar ecnebi memleketlerde bulunan, Rükoczi hareketinin ba~~mümessillerinin,
Macaristan'~n talii nin müsait bir istikamete sevkini türk silühlar~ndan bekledikBelleten C. V F. 37
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ve bundan sonra ölünceye kadar hayat~~(1735) burada, türkler aras~nda geçmi~tir. Bizi bilhassa bu bak~mdan alakadar eden «Raköczi ve
tevabii, hakk~nda ar~ivlerimiz birçok vesika ihtiva etmektedir. Bu vadide, yani Türk ar~ivlerinde buna dair ilk ara~t~rma yapan ve vesika
ne~reden Dr. K AR ACSON Imre olmu~, (Türkiye'deki çal~~mas~~
1907-1911) [1] sonra da AHMET REFIK Divan-~~Humayun name ve
mühimme defterlerinden, buna müteallik di~er kayitleri ne~retmi~tir.
Birincisinin uzun ve yorucu gayretleri, ikincinin ~ükrana de~er mesaisinden sonra Macar istiklal kahramanlar~n~n Türkiye'deki hayatlar~~
oldukça ayd~nlanm~~t~. M ~ KE S'in, Tekirda~~ndan mevhum bir halaya
yaz~lm~~~olup gerek mülteciler gerekse Türk içtimai hayat~na ait birçok marnmat~~ihtiva eden mektuplar~~ile birlikte Türkiye'ye dair orijinal vesikalar bunlara münhas~r kal~yordu. Halbuki kendisinin 1717
—1735, tevabiinin 1803'e kadar ikamet etti~i Türkiye'de, Raköczi ve
tevabiine ait, daha birçok vesaikin bulunaca~~~tabildir. Son senelerde
yap~lan muhtelif ar~iv tasnifleri [2] neticesinde bu mevzula alakadar
daha bir tak~m vesikalar meydana ç~km~~t~r,ki biz burada bunlardan
bahsetmek istiyoruz.
Bu yeni vesikalar ~imdiye kadarki tetkikat~~de~i~tirmi~~olmamakla
ve politik bak~mdan meseleye pek mühim bir~ey ilave etmemekle
beraber Raköczi ve tevabiinin Türkiye'deki hayatlar~na, Türk makamlar~~nezdinde yapt~klar~~muhtelif te~ebbüslere ve bilhassa tahsisat ve
aidatlar~na dair dikkate sayan malûmat sunmaktad~rlar. Bu vesikalar~~
~u suretle tasnif etmek mümkündür:
1 — Mültecilerin tahsisatlar~~(nafaka bahalar~) hakk~nda arzuhal
veya temessükleri
A: Arzuhal, muhasebe kay~tlar~, telhisi havi vesikalar [3].
lerini ve harbin ba~lad~~~~esnada, 1716 da (8 zilkade 1128 e ait bir vesikan~n mevcudiyetinden anla~~ld~~~~üzre) Türkiye'de (Hotin ve Belgrat) topland~klar~n~~ kayit
ve 1717 de III. Ahmet'in daveti ve mültecilerin de rica ve ~srarlar~~üzerine R~lkoczi'nin onlara iltihak etti~ini ikiye ediyor. Dr. Karacson ~mre, A Ralk~kzi-Emigrütio
török okmünyai 1717-1803 Budapest 1911.
~ahs~~ve faaliyeti hakk~nda Necip As~m'~n Tarihi Osman! Meemuas~~No.
8 deki makalesine milracaat.
Tafsilüt için bk. Dr. Fekete Lajos, A török Ldveltdriigy (Levelt. Közl.
1939) (Türk ar~iv i~leri, macarcadan çeviren Tayyip Gökbilgin, Devlet Matbaas~~
1939).
1. ~brahim Müteferrika, 9 muharrem 1138: 18 eylül 1725 (Emir!. III. Ahmet 1791).
Bendegün-~~Macarlüyan, 8 muh. 1148: 1 haziran 1735 (vesika 1).
~brahim Müteferrika, 8 muh. 1148: 1 haziran 1735 (Cev. Ha. 6927.)
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B: Temessük, muhasebe kay~ tlar~, telhisi hâvi vesikalar [1].
2 - Râköczi, generaller veya ba~bu~lar~ n herhangi bir i~~hakk~ndaki arzuhalleri.
Râkoczi'nin, Eszterhâzy'nin ölümü vesaire hakk~ndaki arzuhâl
tercümesi (kaime) ve muameleli evrak (vesika 7).
General Bercs(3nyi'nin (vesika 8), General Forgâch'~n (vesika 9)
istidalar~.
C:
(.0-k;«:-5-Horvâth Ferenc'in (vesika 10), Ba~bu~~Mikes'in
(vesika 11) arzuhalleri.
3 - Muhtelif yerlere sarf~~lâz~ m gelen paralar hakk~nda hazine
tezkereleri.
A: Râkoczi'ye ait muhtelif harcirahlar [2].
27 rebiülev. 1150:
CrOcy, Zay, ~brahim Müteferrika, Z>12,3jl
27 May~s 1737 (Cev. ha. 5256).
Hambereci ba~~~Ahmet pa~a, 7 Rebiiilah. 1150: 6 haziran 1737 (vesika 2).
Mustafa, defterdar vekili, 5 muh. 1151: 26 nisan 1738 (Cev, ha. 114)
Kralzade R~iköczi (R~lköczi Jözsef) 5 saf. 1151: 26 May~s 1738 (Cev. ha. 7912).
~brahim Müteferri a, 9 rebiülev. 1151: 29 haziran 1738 (Cev. ha. 7911).
Tursek kaptan, 5 zilka. 1151: 15 ~ubat 1739 (Cev. ha. 5456).
R~köczi tevabii, 10 cemaziyülev. 1152: 16 agus. 1739 (Emini 1. Mahmut, 16782).
Binba~~~Tursek, 2 recep 1152: 1. te~. 1739 (vesik 3)
Kralzade tevabii, 21 ~ey. 1152: 21 I. kân. 1740 (Cev. ha. 4929).
Daszti (cenerali ~nacarf, 9 ~nuh. 1154: 28 mart 1741 (Cev ha. 3301).
Daszti, 29 rebiülev. 1154: 15 haziran 1741 (Cev. ha. 7624).
Tursek kaptan, 29 recep 1155 : eylül 1742 (Cev. ha. £609).
Tursek, 27 rebiülev. 1158: 30 nisan 1745 (Cev. ha. 6908).
23 rebiülahar 1161 : 22
~stefan Takaro
44.3j1,)
nisan 1748 (Cev. ha. 4809).
Mikes, 1172 : 1758 (Cev. ha. 1808).
Baron Ligor
Z~.,,~t, , 26 ~ev. 1180 :27 mart 1767 (Cev, ha. 3961).
Szakmri Andrs Ba~bug, 9 muh. 1187: 2 nisan 1773 (Cev. ha. 6826).
Köszegi P
J1 4.. 16 rebiülah. 1200: 16 ~ubat 1786 (vesika 4).
Szakm~ri Jnos Ba~bug, 3 ~aban 1215 : 20 I. kânun 1800 (Cev. ha. 2362).
Szak~miri Jiinos, 15 ~ey. 1215 : 2 mart 1801 (vesika 5).
[1] 1. Csliky, 24 rebiülah. 11.59: 17 may~s 1746 (Çev. ha. 1154).
Janko Ba~, 12 cemaziyülah. 1161: 9 haziran 1748 (Cev. ha. 4988).
Csky, 24 saf. 1165 : 13 II. kil. 1652 (vesika 6).
Mikes, 6 rebiülev 1163 : 28 I. te~. 1659 (Cev. ha. 992)
Ppai Antal
12 saf. 1176: 2 eylül 1762 (Cev. ha. 6041).
Nefaro
.,J1-1, 25 recep 1178 ; 19 II. Kâ. 1765 (Cev. ha 3775).
LL, 25 zilkade 1178 : 16 may~s 1765 (Cev. ha. 3778).
Ppai Antal LY.'"
Köszegi .0,1
!
28 rebiülev. 1188: 8 haziran 1774 (Cev. ha. 5176).
Jnos
Z~‘2, 17 cemaziyülev. 1200: 18 mart 1786 (Cev. ha. 4898).
[2] 1. Gelibolu'ya gelen R~lköczi'ye
h~nnayun hazinesinden 480000 akçe
verilmesi, 25 zilka. 1129: I. II. te~. 1717 (Emini III, Ah. 14242).
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Ibköczi ve tevabiine ait ayl~k tayinat bedelleri [1].
1-{köczi ve tevabii için muhtelif yerlerde tutulan hane icarlar~~ [2].
Rftöczi'nin nezdine tayin edilen Müteferrika ~brahim, tercüman, çavu~lar ve yeniçerilere ait nafaka bahalar~~[3].
RaköczPnin Gelibolu'dan Edirne'ye kadar harcirah~~160000 akçe (1000 kuru~ ) 5 zilhic. 1129 : 10 11. te~. 1717 (vesika 12).
RaköczPnin Gelibolu-Edirne harcirah~ndan fazlas~n~n iadesi, gurrei zilhicce
1129: 6-21 II. tes 1717 (Emini III. Ah. 13859).
RaköczPnin Edirne'den Istanbul'a seyahati esnas~nda muhtelif arabalar~~
için, 16 ramazan 1130: 13 a~ustos 1718 (~bnüle. ha. 1329).
RaköczPnin Edirne'den Istanbul'a harcirah~~160000 akçe, 17 ramazan 1130:
14 a~ustos 1718 ( ~ bnüle. ha. 1329).
RaköczPnin Edirne'den Istanbul'a seyahati esnas~nda muhtelif malzeme
için masraf, 17 ramazan 1130: 14 a~ustos 1718 (Ibnüle. 1329).
[1] 1. Rakoczi ve Forgach'~n Edirne'de ~aban 1130: tem. 1718 tayinatlar~~
(Ibnüle. ha. 1329)
Raköczi ve Forgach'~n Edirne'de ramazan 1130: a~ustos 1718 tayinatlar~~
(tbnüle, 1329).
Kap~~kiihyas~~Horvath Ferenc'in 1131 : 1719 yal~na ait iki ayl~~~~(bir ayl~k
8000 akçe) (~bnüle. ha. 1317).
Tekirda~fna gelen Eszterhazy'nin bir ayl~k nafaka bahas~, 9 ~aban 1133:
5 haziran 1721 (ibnüle. ha. 912).
Raköczi ve tevabiinin bir ayl~ k tayinatlar~. 26 saf. 1135: 7 I. Kanun 1722
(vesika 13).
Raköczi ve generallerin saf. 1138: I. te~. II. te~. 1725 aidatlar~~ (~bnüle.
ha. 919).
RH".k6czi ve generallerin cemaziyülah. 1138 : ~ubat 1726 aidatlar~~ (~bnüle.
ha. 1419).
Raköczi ve generallerin Tekirda~~'nda rebiülah 1140: II. te~. I. kanun
1727 tahsisatlar~~(vesika 14).
9 Raköczi, generaller ve iki maiyetinin zilka. 1142: may~s /haziran 1730 tahsisatlar~~ (~bnüle. ha. 942).
[2] 1. Raköczi'nin Edirnede oturdu~u kona~~n tamir masraf~~(64600 akçe) 21
zilhic. 1129: 2o II. te~. 1717 (vesika 15).
Edirne'de tutulan bir evin ramazan 1130: a~ustos 1718 icar~~(Ibnille. ha.
1306),
Raköczi, Forgach ve tevabii için Yeniköy'de tutulan evlerin zilka. 1131:
eylül I. te~. 1719 icarlar~~(12920 akçe) (Ibnüle. ha. 1329).
Raköczi ve tevabii için Tekirda~~'nda tutulan 24 evin 1136: 1723/1724 senelerinin muhtelif aylar~na ait icar bedelleri (bir ayl~k 13765 akçe)(~bnüle ha. 919).
Raköczi ve tevabii için Tekirda~'~nda tutulan 20 evin muh. 1140: a~ustos
eylül 1727, rebiülah. 1140: II. te~. I. Kan. 1727, cemaziyülev. 1140: I. Kan. 1727
II. Kan. 1728 ayl~klar~~(Emini III. Ahmet 13823).
[3] 1. Edirne'de Raköczi nezdindeki 6 açvu~un bir ayl~k nafaka bahas~, 7
zilhic. 1129: 12 II. te~. 1717 (Eminl III. Ahmet 14522).
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4 — Râköczi'ye, tevabiine ait muhtelif i~ler hakk~nda muhtelif
makamlara verilen emirler.
Bu~dan voyvodas~ na Eszterhâzy ve Mâriâssy generaller hakk~ nda (vesika 18 a).
kad~s~na ve voyvodas~na ayn~~geneTimür hisar~~ (
rallerin oraya iskânlar~~hakk~nda (vesika 18 b).
C. Eflâk voyvodas~ na general Csâky hakk~nda (vesika 18 b).
Hotin'e kadar olan yerlerin kad~lar~na, askeri ve mülki makamlar~ na Râköczi'nin gönderdi~i adam~n himayet ve siyaneti hakk~nda
(vesika 19) .
Tekfürda~~~kad~s~na ve yeniçeri serdar~ na Râköczi ve generallerinin atlar~na kifayet miktar~~çay~r verilmesi hakk~nda (vesika 20).
Belgrad ve Vidin muhaf~zlar~ na Macarlûlardan be~li nef eri tertip
edilmesi hakk~ nda (vesika 21).
Edirne mollas~ na, Edirne Bostanc~ba~~s~ na Râköczi'nin tavasorguya çekilmek üzere Istanbul'a sevki
ve
biinden
hakk~nda (vesika 22) .
Eflâk voyvodas~na Bükre~'te gizlenmi~~olan <Erdal kral~mn
~rk~ ndan» <j)J>i• nam Macarlûnun» elde edilmesi (L3.53.-----1)hakk~nda(vesika 23) •
2. Edirne'de Raköczi nezdindeki 6 çavu~un bir ayl~k nafaka bahalar~, 3 ramazan 1130 : 31 temmuz 1718 (Ibnüle. ha. 1329).
3. Yeniköy'de Raköczi nezdindeki 2 çavu~ un recep 1131 : may~s / haziran 1119
ve zilka. 1131: eylül I. te~rin 1719 ayl~klar~~(Ibnüle. ha. 1329).
4. Ibrahim Müteferrika ve rüfekas~n~n bir ayl~k tayinatlar~, 26 saf. 1135: 7
I. Kan 1722 (vesika 16).
5. Tekirda~'~ nda Raköczi nezdinde bulunan 80 yeniçerinin 1137: 1724/1725
senesine ait muhtelif ayl~klar~~(Ibnüle. ha. 846).
6. ~brahim Müteferrika ve arkada~lar~n~n ayl~klar~, 22 cemaziyülev. 1138: 26
II. Kan. 1726 (Emini III. Ahmet 13965).
7. Ibrahim Müteferrika ve arkada~lar~n~ n cemaziyülah. 1138 : ~ubat 1726 ayl~klar~~(Ibnüle. ha. 1419).
8. Ibrahim Müteferrika ve arkada~lar~n~n ramazan 1138: may~s 1726 ayl~klar~~
(Emini III. Ahmet 14755).
9. Tekirda~'~ nda 80 yeniçerinin 1138: 1725/1726 senesine ait muhtelif ayl~ klar~~
(Ibnüle. ha. 1250).
10 Ibrahim Müteferrika ve arkada~lar~n~ n rebiülah. 1140 : II. te~. I. Kan.
1727 tayinatlar~~(vesika 17).
TekIrda~'~ nda 80 yeniçerinin 1141 : 1728/1 929 senesinin muhtelif aylar~na
ait ayl~ klar~~ (Ibnüle. ha. 1255).
Ayn~~ m~ktar yeniçerinin bir ayl~~~, 25 rebiülev. 1142: 18 I. te~. 1729 (Eminl
III. Ahmet 14570).
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5 — Raporlar:
RAkoczi'nin, Avusturya kuvvetleri ile olan harpleri hakk~nda,
Istanbul'daki adam~ na gönderdi~i mektubun hulAsas~~(vesika 24).
Istanbul'daki Avusturya elçili~i ba~kâtibinin Avrupa devletlerinin siyasi durumu hakk~nda Bab~Ali'ye verdi~i rapor (vesika 25) .
Bu~dan voyvodas~~ Ligor'un (),) Macaristan meseleleri hakk~nda gönderdi~i rapor (vesika 26).
6 — Hatt~~Humayunlar (yesika 27, 28, 29).
RAkoczi ve tevabiinin Türkiye'de ikametleri esnas~ndaki mali
vaziyetleri, ald~klar~~ paran~ n, gördükleri yard~ m~ n derece ve nisbeti
~imdiye kadar en az me~gul olunan bir meseledir. Bu hususta ne~redilen vesikalar ise Karâcson'un eserindeki mahdut baz~~dokümanlara
inhisar etmektedir. Türk ar~ivindeki son tasnif tecrübelerinin ortaya
koydu~u bu materyeller-ki zamanla daha pek ço~u meydana ç~ kacakt~ r - hem Macar mültecilerinin mali vaziyetlerini, hem de o devirdeki
(XVIII. asr~n ba~lar~) Osmanl~~ In~ paratorlu~u maliyesinin ne surette
ve hangi formüller dahilinde i~ledi~ini, k~smen olsun, ayd~ nlatn~aya
yarayabilecek mahiyettedir.
Filhakika, Râköczi hakk~nda yap~ lan etütlerde, onun Türkiye'deki
mali va~ iyetine dair az çok farkl~~fikirlere rastl~ yoruz. Baz~~Macar tarihçileri RAköczi'nin Türlerden çok az para ald~~~n~, bu paran~ n evinin
masraflar~n~~ bile kar~~ lamaya kâfi gelmedi~ini söyliyor ve bu cüz'l
meblA~dan, o esnada Lehistan'dan koyulan zevcesine de, mahrumiyet çekmemesi için, az bir~ey ç~ karmak lAz~mgeldi~ini ikiye ediyor [1].
Di~er biri verilen paran~ n az oldu~unu, RAköczPnin Türkiye'de
Erderdeki gibi debdebeli bir hayat ya~ad~~~~hakk~ nda eskiden hAkim
kanaatlar~n art~ k bir efsaneden ba~ ka bir~ey olmad~~~n~~zikrediyor [2] . Buna mukabil Mikes «Efendimiz burada büyük bir hürmet
görmektedir, kAfi derecede para veriyorlar. O kadar ki Fransa'da alt~~senede vermedikleri paray~~burada bir senede veriyorlar» demektedir [3].
Türk vesikalar~~üzerinde uzun boylu tetkikatta bulunan Dr. Karâcson'un, Mikes'in verdi~i bu mahimat hakk~ndaki ~u mutalâas~ n~~
hakikat~ n tam bir ifadesi olarak kabul etmek, herhalde, daha do~ru
olur: <Bab~ Ali RAköczi'yi Türkiye'ye davet etti~inden ve mülteci Macarlar~~himayesine ald~~~ ndan itibaren hemen hemen bir asr~~dolduran
Asztalos Miklös, ~~. Rdköc~i Ferens da kora, Budape~t-Dante e. 453.
Markt> Arpiid, ~~. R~lköczi Ferenc 1676-1735, Bp. 1935 8. 73.
Kartieson, ayn~~eser s. 4.
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nesiller devam~ nca [1] bazan az, hazan çok bir hassasiyetle bunlar~n
ia~e ve ibatesi hakk~ nda ihtimam göstermi~tir. Mikes'in umumi bir
~ekilde bahsetti~i ~eyin s~ hhatini vesikalardaki rakamlar bütün teferruat~~ile teyit ediyorlar» [2] .
Biz de bu hususta baz~~rakamlar zikredelim :
Râköczi'nin 1130 (1717/18) da günde 9021 (ibnüle. 1329), 1140
(1727 28) da 7500 (Ibnüle. 1428), 1142 (1729/30) de 4000 (Ibnüle. 942)
akçe tahsisat (nafaka bal~a) ald~~~~görülmektedir. Gelibolu'dan Edirne'ye kadar harcirahl 1000 kuru~~yani 160,000 akçe, ertesi sene Edirne'den Istanbul'a kadarki harcirah~~da ayn~~miktard~ r. (Ibnüle. 1329).
Ancak bu vesikalardan (ayn~~vesika) ayr~ ca, bu seyahat esnas~nda
kullan~ lan 14 sirem arabas~~için 18666, öküz arabalar~~için 53600 akçe
sarfedildi~ini görüyoruz. Kendisi ve tevabii için Tekirda~~'nda isticar
edilen 24 evin (ayda 420 akçe hesabiyle) bir ayl~~~ na 13765 akçe verilmektedir (Ibnüle. 919). Generallerden, Râkoczi ile birlikte Edirne'de
bulunan, Forgâch günde 732, Eflâk'ta iken Eszterhâzy 350, Csâky 300,
1138 (1726) de Mâriâssy günde 240, Csâky 240, Bercsânyi 600 (Ibnüel.
919), 1142 (1729/30) de, mültecilerin tahsisatlar~ nda umumi bir tenzilât
~ryap~ld~ ktan sonra, Csâ.ky ve Mâriâ.ssy günde 180 er akçe almaktad
~n~n
nafaka
bahas
~ni
lar. Mamafi general Csâky'nin 1165 (1751) de yev
1438 akçe oldu~unu görüyoruz (Cevdet. 5892). General Daszti (
[4] I~ikab~~ile gösterilen (Cevdet. 6926)
[3] günde 260, «
[I] Ahmet Refik, Mevzuubahs eserinin mukaddemesinde, I. Mahmud'un, R~ihakk~ ndaki, divan~~humayun
köczi Jözsef'in yef at~~üzerine, macarlar~ n muhafazas~~
humayünundan
baz~~sat~ rlar naklediyor :
hatt~~
~~~,
mühimme defterlerinden ald
,j1.1-1<,„« olmalar~~
Aradan bir çok zaman geçmesine ra~men «herhalde Jy ~~
olmalar~ndan
~r
vüsat
ve
kudret
edüp
bir
neferinin
rencide-i
hat
emrine sarf~~
eylemeniz» (methâl 9) demesi R~köczi'nin hat~ras~ n~n ne kadar
kâfi
canl~~ya~ad~~~n~~ ve tevabiinin terfih edilmesinin ne derecede arzu edildi~ini
derecede gösterecek bir delildir.
12] Karâcson, ayn~~eser, s. 4.
~~laca~~~üzere Italyan olup
131 Karâcson, general Daszti'nin, isminden de anla
Râköczi Jözse1 ile birlikte Türkiye'ye geldi~ini, onun ölümünden sonra birden
bire göz önünden kayboldu~unu söylemektedir (ayn~~eser s. 116). Karâcson'un
vesika ise 4
ona ait ne~retti~i vesikalar 1150 : 1738 tarihlidir. Bizim buldu~umuz
sene sonraya aittir; ~u halde daha bie müddet burada rol oynam~~~demektir.
[4] Ehemmiyetli ~ah~ slar, bu meyanda Ba~bu~~nasbedilen mülteciler, baz~~
•:)3)1? Mikes'in de
vesikalarda general olarak gösterilmektedir. Meselâ
ünvan~n~~ ta~~ yan bir mührü mevcuttur (Cev. ha. 992). Ra~it,
sadrazam Ali pa~an~ n (~ehit) Râköczi ile temasa çal~~t~~~ n~~söylerken «...
esrar~~olan ,j1! ‘.4», nam ademini dahi lfitf-u kerem ile tatyip . » (cilt 4. s. 371) ettiile,
söylenen L.4*1
~inden bahseder. Daha o zaman mühim bir vazife ila etti~i
e
lilzum
yoktur.
unu
söyleme~
oldu~
~ah~s
J.,;l:Win ayn~~
buradaki
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Pâpai .Tânos 200, kapukethudas~~Horvâth Ferenc evvelâ 120 sonra 80,
,;„1,» ismi ile vesikalarda ad~~geçen Zay 1148 (1735/36) de
240 (Cevdet. 6926), 1150 (1737/38) ramazan~ nda günde 1740, ~evvalde
:300 akçe (Cevdet. 5256) almaktad~rlar.
Ba~bu~~olanlar~ n ücretleri daha fazlad~r. 42 (,...)3-41)
Li
ad~~ile vesikalarda ismi geçe Pâpai Antal 1176 (1762/63) da günde 412,
1178 de (1764/65) 304 (Cevdet. 3778),
25 (Cevdet 4894), 'Mikes günde 696 (Cevdet 992) akçe almaktad ~ r.
Mamafi buna ayk~ r~~ olarak günde 30 akçe alan ba ~bu~~da mevcuttur
(Cevdet 6826). Yanko ba~~kaptan 60, Tursek [1] adl~~kaptan 70 (vesika 3) akçe almaktad~rlar ki, di~erlerine nazaran mütevazi bir ücrettir.
Di~er taraftan Râkoczi Edirne'de iken nezdine 6 çavu~~tayin edilmi~tir. Ramazan 1130 (a~ustos 1718) da her biri günde 40, Istanbul'a
geldikten ve adetleri de ikiye indikten sonra her biri günde 54 akçe
almaktad~ r. Tekirda~~ 'nda bunlar~ n yan~ nda 80 yeniçeri görüyoruz.
Hepsinin bir günlü~ü yaln~ z 240 akçedir (ibnüle. 1255). Bidayetten
beri Râköczi'ye refakat eden Ibrahim Müteferrika [2] ise günde 50,
terciiman Mustafa 30, iki çavu~tan her biri 60 akçe almaktad~ rlar (vesika 16, 17). Bundan ba~ ka Râköczi ve generallerin atlar~~için Tekirda~~'nda bahas~~taraf~~miriden verilmek üzere miktar~~ kâfi çay~ r tahsis
edilmi~tir (vesika 20). Bütün bu mallimat, Karâcson'un dedi~i gibi,
Mikes'in sözlerini rakamlarla tamamen teyit edecek mahiyettedirler.
Râköczi ve tevabiine ait mali materyaller veren vesikalar~n ~nahiyeti ve cereyan eden muamele hakk~ nda da birkaç söz söylemek
isteriz. Zira, bunun, istikbalde haz~ rlanacak ve tamamen ayd~nlat~lm~~~
olarak ortaya konacak olan, <Osmanl~~Devleti Diplomati~i» nin, belki
de, küçük bir saf has~ n~~ te~ rihe, veya hiç de~ilse vaz'a, çal~~an bir
te~ebbüs karakteri olacakt~r.
Mevzuubahs vesikalar umumiyetle iki nevidir : Bir k~sm~~mültecilerden bir veya bir kaç~n~ n veya ba~bu~lar~ n~ n arzuhalleri ile ba~~
muhasebe kay~tlar~n~ , derkenar ve telhisi, tezkeresi verilmek üzere
emri havidirler. Bu neviden olan di~er bir k~sm~~da Ibrahim Müteferrika ve tercilman~n imzas~ n~~ ta~~maktad~r. Bu vesikalar e~er al~ nm~~~
bir para için yaz~ lm~~sa o vakit
oluyor, sonunda «nafaka babam~ n yedinden tamaman ahz-ü kabz olunma~la yedine i~bu temes[i] Binba~~~Tursek hakk~ nda Karficson da iki vesika nesrediyor (CVII.,

CLII). Ne~retti~imiz vesikan~ n muhteviyat~~ da orada zikredilmi~ tir. s. 137.
[2] Ibrahim Müteferrika hakk~ nda Dr. Kar~icson'un makalesine ve tarifi
Encilmeninin zeyline müracaat: TOEM. nr 3 (a~us. 1326).
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sük verildi» deniyor. Arzuhalde ise «nafaka baham~n ihsan buyurulmas~~bab~ nda.. ferman... Sultamm Hazretlerinindir> kaydi ile nihayet
buluyor. Bu arzuhal veya temessük evvelâ ba~~muhasebeye ( (- i~areti
ve bazan <keyfiyeti ba~~muhasebede «görüle, bak~la> manas~na gelen
bir i~aretle» kayd~~ile) havale, orada da en son ald~~~~paran~n kayd~~
derkenar olunuyor. Bu kay~ t mafevk bir makam taraf~ ndan görüldükten ve tasvip edildikten sonra «hesap ola> kayd~~ile alâkadar
masaya iade ediliyor ki, burada itas~~istenen veya al~nd~~~~bildirilen
ayl~~~ n hesab~~yap~l~yor.
Ba~muhasebedeki bu hesaplar~n ifadesi farsça, yaz~s~~siyakattir.
Rakamlar bu nevi vesikalarda, baz~~istisnalardan sarf~nazar, ekseriya
alelâde rakamd~r. Siyakat rakan~lar~~a~a~~da bahsedece~imiz ikinci nevi
dokümanlarda, tezkerelerde görülmektedir. Mamafi bu da kan
Ayn~~kâ~~ t üzerinde hem alelâde rakam~ n hem de siyakat rakam~mn
mevcut oldu~u nadir de~ildir. Muhasebe i evvelde farsça olarak yap~lan
bu iki derkenar tamamen kli~e ~eklinde ve ayn~~kelimelerden müte~ekkildir Yaln~ z isimler ve tarihler de~i~ir. Birinci derkenarda evvelâ kimin
J'LA .21-u veya ,r1r. 4 oldu~u, sahibinin nerede ikamet etti~i
J11. j.,,,L.C7 j.› 6 0.3..r
t....44.T >
~
4..C4
kimin
yan~na
gönderildigi
L>.~.
•-a
J~~
,s;tr,;1 .1y j.)
hangi müddet için verildi~i
j~~
.y
:> .)
j~~ YA
ne kadar oldu~u (87.
kimden veya nereden al~ nd~~~~
e..~~.1; ..9
(Tutsak)
6.3).4..) 44-313
4
k,5",>.!.1), kime ve nereye zimmet kaydedilece~i
if Jt•
.9 °33-•.?
4:31 Lir
0.3y) O.AZ
neye istinaden tezkeresi verildi~i jr,44J 34•••••

'•1; JI-r->>
4'1'; 'r Y!' • • J. c-P, klA • • .? 3
.»; jt:S. z
kay~tl~d~r, hesab~~yap~lm~~t~r.

Günde nekadar sa~~akçe oldu~u, müddeti, has~l~~ darb~n 120 ye taksimi ile
(bir kuru~~120 akçe hesap ediliyor) kaç kuru~un defterde mukayyet
oldu~u bildiriliyor [1]. Bundan sonra <hesap ola> kayd~~ile havalesi
ji

p~> > Ltj.i.j1;1•
JI N • N ,)U";
13
4-.11j). I ,:f.? 4; .3b
[1]

Sc.j1

jl.~.

(Tursek)

>

l

jez
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yap~l~ p, tezkeresi verilecek olan, hesab~~ç~kar~l~yor [1]. Bunun üzerine telhisi yaz~lmakta, mevzuubahs kimsenin mevzuubahs zaman için
nafaka bahas~~olan ve miktar~~tesbit edilen meblâ~~n tezkeresi verilmek bab~ nda emr-ü ferman reca edilmektedir. Arzuhal veya temessükte
oldu~u gibi telhiste de tarih yoktur. Telhisdeki imza ise ekseriya
okunaks~zd~r. Ancak ba~~muhasebe kay~tlar~nda ayr~~ayr~~tarih mevcuttur. Bu telhisi müteakip sadrazam~n «telhis (arz) mucibince tezkere
verilmek emrimdir (buyuruldu)3. havalesi ve tezkere yaz~ld~~~~vakit, vesikada son muamele olan «.31 •3«f :k:» kayd~~birer tarih ta~~ maktad~rlar.
Daha muahhar, meselâ 1161 (1748) , baz~~vesikalarda ba~~muhasebede eski hesap ç~kar~ld~ ktan sonra Iri-u,.113.•
diye ayr~ca me~ruhat verildi~i görülüyor. Bu derkenar~n tarihi ve
yaz~s~~evvelki kayd~ nkine tamamen tetabuk etti~i için ayn~~masada
tesbit edilmi~~olmas~~kabul edilebilir. Bundan sonra evrak~n sadr~azama
.,;,.."1> kayd~~ile
47,3)35-gitti~i, onun da «.,-k-v~~
n
tahakkuk
ettirilmek
üzere
ita edilecek ve tezkeresi verilecek mebl'a~~
ba~~muhasebeye iade etti~i ve ancak bundan sonra ita emrinin verildi~i görülmektedir. Mamafi bu ~ekli her vesikada, hatta daha muahhar vesikalarda, bulam~yoruz.
j.
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Arzuhal veya temessükteki elkap umumiyetle (.tbL--)
(1121—
d~r. Bunun yerine bilhassa 1161 (1748)
tarihinden sonraki vesikalarda k~saca «45-.›-J.,
4”» yaz~ld~~~~
mü~ahede olunuyor. Mamafi bu formül de kat'''. de~ildir. Zira 1180
(1766/67) ve 1200 (1785/86) (Cevdet 3961, 5151) tarihli bu nevi evrakta
evvelki elkab yaz~lm~~t~r. Buna mukabil telhisdeki elkab hemen tamamen
ayn~d~r:
k?" ‘45.)-h.)":':
‘43Y.
c?,»
Bu neviden olan baz~~arzuhal sahiplerinin iste~i, bazan, tayinatlar~= bir gümrükten di~er birine nakledilmesi oluyor. 1161 (1748)
tarihli ve 3.>1;i7 ,31i-2--1 [25] imzas~~ile verilen bir arzuhalde (Cevdet 4809)
arkada~~~.,;;',2 kaptanla [26] Edirne'de nafaka bahalar~n~~almakta iken
arkada~~n~n tayinat~n~~Istanbul gümrü~ü mukataas~~maline naklettirmesi ile kendisininkinin de di~er macarlar~n yan~na, Tekfürda~~~gümrü~üne nakli istenmektedir. Ba~~muhasebede ayr~~ ayr~~fakat ayn~~
suretle kay~tlar~~ ç~kt~ktan sonra vaki telhisde müstedinin bu arzusu
tasvib edilerek nakline ferman isteniyor, j.£4,..1
j.z;
(19 Nisan 1748) N ~~ N 4:- y• .422 Nisan 1748) N N -t1
derkenarlar~~ile bu keyfiyet kat'iyet kesbediyor. Esasen bütün vesikaI
N -~~•

N—1•

[14.5 kuru~~10 para esedi kuru~tur. 120 sa~~akçe bir esedi kuru~a tekabul
etmekte, bir esedi kuru~un 160 akçe hesabiyle 14.5 X160 mukabil tutar~~da bazan
gösterilmektedir.]

jy.
j.>

J.k~~ ojt,

j>

,531 .).C~ t2

(Cev. ha. 3775). N N VA o-~-1 IcS;) N X" ki )-LC:.):_rd.L.,
Bu arzuhülde «karakollukçu macarlu» lakab~m ta~~yan ve iji.3 z~le1-1( telhiste 4,,t ~eklinde geçen bu ismi Karücson ba~ka bir vesikada Nafero ? ~eklinde
kaydetmektedir (~esika CLIX).
Yanko kaptan Avusturya ile cereyan eden 1737-1739 harplerinde türk
ordusunda büyük yararl~klar gösteriyor, bir müddet Edirne'de, Tekirda~'~nda sonra, general Csüky ile geçinemedi~i için, (Karg~cson vesika CLXII), Istanbul'da
ikamet ediyor. Bu mallimat~~veren Karücson (s. 145) vesikalarda Yanko ba~~kaptan diye an~lan bu adam~n hilviyetine ve men~eine dair bir kay~t bulamad~~~n~~
ikiye ediyor. Mevzuubahs bu arzuhalde kendisinden bir yerde S•~-jr"
diye bahsedilmekte, bu itibarla Köszegi ailesine mensup oldu~u zann~n~~uyand~rmakta
ve Karücson'un yaln~z zevcesini bu aileden göstermesinin bir yanl~~l~k olmas~n~~
hat~ra getirmektedir.
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larda mevzuubahs olan yaln~z dört gümrük vard~r [1]: ~stanbul,
Edirne, Tekirda~'', ~zmir... Mamafi Tekirda~'~~ve ~zmir müstakil de~illerdir: ~stanbul gümrü~ü mukataat~na mûlhak TekfürdaP,1 mal~~(Cevdet. 2362), ~stanbul gümrü~ü mukataas~~mûlhakat~ndan ~zmir gümrü~ü mal~~(Cevdet. 5151).
,ç
»
Râköczi mensubininin sonuncular~ndan olan «
Szakmâri Janos'un 1215 (21 II. Te~rin 1800) tarihinde yazd~~~~bir
arzuhâlde, 1197 (1783) senesinde macarluyan ba~bu~lu~una yevmiye
30 akçe ile tayin ve bu keyfiyet cülüsu humayunda tecdit edildi~i
halde bir müddetten beri gümrükçü taraf~ndan verilmedi~i ve hatta
geçmi~lerin de istirdad~na te~ebbüs edildi~i bildiriliyor ve eskiden
Q‘k ii olan bu yevmiyenin itas~~rica ediliyor.
oldu~u gibi
Karâcson ve Ahmet Refik ne~riyat~nda mevcut olmayan bu vesikadaki
ba~~muhasebenin derkenar ve divan~~humayun tercürnan~n~n takririnden, biz, mülteciler hakk~nda 1153 (1740) den sonra Bab~âlinin tatbik
etti~i muameleyi, Tekirda~'~nda yerle~enlerin miktar~n~, tayinat~n ~art~~
tevcihini vesaireyi ö~reniyoruz. Buna göre bu tarihte 44 ki~i iskân
I
5fjU ),L(;
ve kendilerine
‘:=121
<I 414: J".^ 431.91 ."1;/.
yevmiye 1740 akçe tayin edilmi~tir. Bilâhare bu
miktar azal~yor ve nafaka bahalar~~irad ve masraf için kaleme geldi~i
vakit de Divan~~Humayun tercürnam vas~tas~~ile hayatta olup olmad~klar~n~n tahkiki esas tutuluyor. Müstedinin nafaka bahas~n~n ise
hini tertipte tayin edilenlerden olmay~p sehven tevcih edildi~i ve
fakat 10 seneden fazla bir zamand~r verilmesi ile sehvi sab~k~ndan
sarf~nazarla itas~n~n muvaf~k olaca~~~bildiriliyor (vesika 5).
~kinci nevi vesikalar arzuhallerde mevzuubahs olan hazine tezkereleridir. Küçük k~t'ada olup farsça ibareli ve siyakat rakaml~d~rlar.
K~ral~n, tevabiinin, Ibrahim Müteferrika, terciiman ve kral nezdine
tayin edilen neferlerin nafaka bahalar~, hane icarlar~, harcirahlar~~vesairenin hesab~n~~göstermektedirler [2]. (vesika 12, 13, 14, 15, 16, 17).
Mültecilere ait masraflar~n bazan do~rudan do~ruya hazine-i Cunireden
(Emini III. Ahmed 14523) veya ril~ab-~humayun hazinesinden (Eminl III. Ah. 14242)
verildi~i vakidir. Bir vesikada (Emir! III. Ahmed 14522) .yüz otuz senesi Edirne
cizyesi malinden ola, di~er birinde de (tbnille. 1329) «ta~ra ka~~t emini rusumundan ola» denildi~i görülmektedir.
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Râköczi ve tevabii hakk~ nda muhtelif yerlere verilen hükümler de
gene umumiyetle, mali hususat ön plânda yer tutmakla beraber
muhtelif i~lere taallûk ediyorlar. Bu emirlerden baz~lar~, o havalide
bulunan macar generalleri için Bu~dan ve Eflâk voyvodalar~na
verilmi~tir:
General Eszterhâzy, II. Rûköczi Frenc'in macar istiklûl hareketinde büyük rol oynam~~, te~ebbüsün ümitsiz vaziyete dü~mesi üzerine,
Lehistan'a iltica etmi~~ve Szatmâr anla~mas~~ (1711) üzerine orada
kalm~~t~ . Pasarofça muahedesile biten Türk-Avusturya harbi ba~lad~~~~
zaman davet üzerine Türkiye'ye gelen general baz~~harekâtta bulunmu~~
ve Itâköczi'nin Edirne'de, Istanbul'da kald~~~~zaman hatta Tekirda~f na
nakli esnas~nda evvelâ Bu~dan'da sonra Bender'de ikamet etmi~tir.
(vesika 18). Onun, henüz, general Mûriâssy ile Bu~dan'da bulundu~u [1] esnada bir an evvel Bender'e nakil (jA<k».-., L4) ve ikamet ettirilmeleri hususuna dair Bu~dan voyvodas~na gönderilen hükümdür.
Kendisine günde 350 akçe, adamlar~na ayni tayinat — Bu~dan voyvodas~~ taraf~ndan ödenmek fakat Bu~dan cizyesinden mahsub edilmek
üzere — verilmesi emredilen bu yaz~~[2], voyvodan~n ~ikâyetinden
bahsetmektedir. Hakikaten Eszterhâzy Moldva prensile bir türlü anla~amam~~, kar~~l~kl~~ ~ikâyetleri [3] ile Bab~âliyi me~gul etmi~lerdir.
Melfufu olan kâ~~t gene bu generallere fakat bir sene sonraya aittir.
Avusturya elçisi Virmond'un 1720 iptidas~nda yapt~~~~te~ebbüs üzerine
general Eszterhâzy ve Csâky Serez sanca~~nda Demirhisar kazas~na
I

k..rti,
-1.31

1•
•••

(Vesika 12)

1 '

Cj

)47

iY..

11) General Maritissy de kendilerile birlikte iken daha evvel Ruscuk'tan istanbul'a Rülcaczi'nin yan~na geliyor. Gelirken maiyetinde bulunan baz~~ neferlerin
Bugdan'a general Eszterhazy'nin yan~na gönderildi~i kapukahyas~~ Horviith Ferenc'in arzul~alinden anla~~lmaktad~r (vesika 10).
Karacson'un eserinde, Bu~dan voyvodasm~n Eszterhüzy'yi ~ikayet eden
mektubuna sadrazam~n Bender'e nakledilmeleri hakk~nda telhis yaz~lm~~~ayn~~ tarihli (II ca~naziyüllahar 1131 : 30 nisan 1719) bir vesika (LH) mevcuttur. Gene bu
vesikada, deftere bu generalin 350 akçe ve neferlerinin ayni tayinatlarmin kaydedilmi~~oldu~u zikredilmektedir.
Eszterhazy'nin Bu~dan voyvodas~~aleyhindeki ~ikayeti Kanicson'un eserinde LIII numaradad~r. Bundan ferman-~~ ~erifle kendilerine tayin edilen tahsisat~~~~ Bu~dan voyvodas~~ taraf~ndan verilmedi~i, bu vaziyete bir nihayet vermesi
hususunda, yapt~klar~~ricalar~~dinlemedigi kaydedilmi~tir.
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nakledilmi~lerdi Bu vesika Eflâ.k ve Bu~dan voyvodalar~na ve Demirhisar kad~s~ na hükümleri ihtiva etmektedir. Eszterhâzy, kendi askerleri
ve Mâriassy'nin askerleri Bender'de ikamet etmekte ve tahsisatlar~~
(tayinat baha ve ayni tayinat) Bu~dan voyvodas~~ taraf~ndan, Csâky
ve general Bercs(5nyi'nin askerleri Eflâk'ta ikamet etmekte ve tayinatlar~~Eflâk voyvodas~~taraf~ndan üdenmekte iken, Demirhisar'a kadarki bütün menzillerde ihtiyaçlar~~gene onlar taraf~ndan görülerek
bu kasabada ikamet eylemeleri mevzuubahs kimselere emrediliyor.
Burada da tahsisatlar~~ayn~d~r: Eszterhâzy 350, Csâky 300 sa~~akçe
tayinat baha, askerleri
jr. •j ,31,1 (230-240 dirhem)
r y. jr.
‘51;
almaktad~ rlar. Bender ve Eflâktaki neferleri nakle birer müba~ir tayin edilmi~tir.
Demirhisar kad~s~ndan ve voyvodas~ndan bu neferlerin mevcut olanlar~~hakk~nda yoklama defteri tanzim edilerek müba~irle irsali istenmektedir, «tedarik ve tamamen... zaruret ve müzayaka çektirmeyip,
verilen tahsisat ve ia~elerinin Demirhisar~~mukataas~~ve Serez ihtisab~~
ve Serez âdet a~nam~~mukataalar~~ malinden mahsup edilece~i de bu
vesikada ayr~ca tasrih edilmektedir. Bu generaller oraya gitmi~ler
fakat çok kalm~yarak Tekirdag~'na nakledilen arkada~lar~~yan~na gelmi~lerdir. Bu aradaki zaman için, ~imdilik, ba~ka bir vesikaya mâlik
de~iliz.
Rusçuk'da bulunan Bercs~3nyPnin [1], Lehistan'dan davet edildi~i
vakit kendisine yevmiye 4000, ailesi ve hizmetkârlar~na 2000 akçe
nafaka baha tayin ve ihsan buyurulmu~~iken ~imdi ancak cem'an 2000
akçe verildi~i ve çok müzayakada bulundu~u hakk~ndaki, arzuhali
[1] Bercsanyi, II. Itaköczi Ferenc'in en yak~n arkada~~, macar istiklal hareketinin, Prensten sonra, en büyük kumandan~d~ r. Raköczi Fransada iken o Lehistan'da bulunuyordu. Türkiye'ye geldikten sonra Ruscuk'ta Csaky ve di~er generallerle kendi kendilerine baz~~askeri hareketler haz~rlamakla me~gul idiler. Pasarofça ~nuahedesinden sonra ailesiyle (zevcesi Csaky ailesine mensup yüksek aristokrat bir kad~ nd~. Tekirda~'~nda bile memleketindeki as~lzade usullerine göre
ya~am~~~ve herkesle temas etmemi~tir) istanbul'a gelerek (15 I. Ka. 1718) Beyo~lunda ikamet etmi~tir. Virmond Viyanaidan döndü~ü vakit Fransa elçisi onu Beyo~lundan uzakla~t~rarak Tarabya'ya göndermi~tir. Zira elçi onunla ayn~~mahallede ikamet etmek istemiyordu. RaköczPnin daima muhitinde görmek istedi~i bu
general o s~rada istanbuPa gelen Rus elçisi Daskow ile -ki Lehistanda iken tan~~~yorlard~-, Kayser aleyhine bir türk-rus anla~mas~n~~ ihzar ve temine çal~~an
Raköczi aras~nda tavassut yapm~~, fakat bu adam~n ciddi bir i~e yaram~yaca~~n~~
anlad~ ktan sonra derhal b~rakm~~t~r Tarabya'dan hususi bir gemi ile Tekirda~'~ na
nakledilen Bercsanyi orada ald~~~~tahsisatla (günde 600 akçe) muntazam ve di~erlerine nazaran daha müreffeh bir hayat ya~am~~t~r. Evvela kar~s~~ sonra da 1725
de kendi ölmü~tür. Asztalos Miklas, ayn~~ eaer, s. 453, 454, 455.
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1718 iptidalar~nda ve padi~ahm bizzat sefere ç~kaca~~~kanaati mevcut
oldu~u bir zamanda yaz~lm~~~ve gerek kendisinin, gerekse halen
°ii:- da ayn~~fena vaziyette buluna Csaky'nin sefaletten kurtar~lmas~~
istirham edilmi~tir. Mahrumiyet ve ~st~raplar~ m en kuvvetli kelimelerle
J 3 J i js!'D diye imza
ifade etmeye çal~~an bu mektupta, «JJ
1717
hadiselerini
hulasa etmek ve
atan, Bercs~SnyPnin ~u sat~rlar~~
gelecek seneler için olan ümidi göstermek itibarile dikkate ~ayand~r :
«gerçi sene-i sab~ kta ümit ve murat etti~imize göre Efendim j;.,;1.)
kral yan~m~zda bulunmad~~ve süyufumuz kuvvetile Macaristan'a girip
hizmet eylemek müyesser olmad~~ve lakin belkim
bundan sonra nasip ve mukadder ede...»
Ne~retti~imiz vesikalardan yaln~ z birisi (vesika 7) do~rudan do~ruya Rak~kzi'ye aittir. Eszterhazy'nin o s~rada Tekirdag~~havalisinde
zuhur eden bir sarl hastal~k esnas~ nda ölümü ve peri~an bir halde
bulunan ailesi efrad~n~n Lehistan hududuna kadar ia~e ve nakillerini
talep münasebeti ile yazd~~~, Karacson'un ise ne~retti~i vesikalarda ancak ismini zikretti~i [1], bu mektup sadrazama hitaben yaz~lm~~t~r [2].
As~l mektubun tercümesi oldu~u bildirilen bu yaz~da (.u.1) bundan ba~ka
gerek Fransada kalan zevcesinin ölümü haberile müteellim bulundu~u,
gerekse salg~n hastal~~~n sirayetinden korktu~u, sadrazam~n mektubuna nail ve istedi~i çad~rlarm [3] vas~l olmas~ndan da memnun
oldu~u bildirilmektedir. Vesikan~n di~er taraf~ nda, Raköczi'nin teklif
Dr. Karâcson'un saray ar~ivinden kaydiyle ne~retti~i bu vesika ad~~ geçen
eserde XCI numara alt~ndad~r,
Macar tarihçilerinden Angyal Drivid sadrazam~n, Rüke~czPnin, daha istanbuPda ikameti esnas~nda, tavsiyelerini memnuniyetle dinledi~ini ve Avusturya
elçisi Virmond'un Rüldiczi'yi bu sebepten uzakla~t~rmak istedi~ini, fakat Tekirda~'~na gittikten sonra da Bablüli nezdindeki nüfuzunun azalmad~~~n~~bildirmekte,
hatta Türkiye'de bir rus diplomatik milmessilinin daimi surette kalmas~nda milessir oldu~unu iddia etmektedir. Keza ona göre, 1721 deki türk-Venedik ihtilüf~~
aras~nda sadrazam RültöczPnin, tahriri olarak sundu~u, miltalt~as~na istinaden
harp yapmaktan sarf~nazar etmi~~ve Bab~ tiliyi çok heyecana dü~üren 1722 Rus.
Iran harbinde'de, Rüköczi, Türk-Rus hududu hakk~nda bir plân yapmak suretile
Türk-Rus anla~mas~n~n akdine hizmet etmi~tir. Angyal Diivid, ~~. Rdköczi Ferenc
567 (Törtdnelmi Tanulmdnyok, Budape~t, Ak. n~r.).
Rüköczi, Mikes'in mektuplar~na nazaran, civardaki ac~~sulara gitti~i vakit,
maiyeti halk~~ile çad~rlarda kalm~~t~. Ricas~~üzerine, 14 hazine (küçük çad~r), bir
tane oba (keçeden yap~lm~~~büyük çad~r), bir tane alelüde çad~r (askeri), alt~~sekban çerkesi itas~~için 4 cemaziyülahar 1134 (20 mart 1722) tarihli bir ferman~n
verildi~ini Karticson, vesikalar~~ aras~nda (LXXXVIII.), zikret~ nektedir. Bu vesika
5 ay sonra oldu~una göre, mevzuubahs S çad~ r~ n, evvelkilere ilüveten sonradan
gönderildi~i tahmin edilebilir,
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eyledi~i gibi [1] yani «harcirahlar~ na medar olacak bir akçeleri
olmamakla... alt~~ayl~k tayinat bahas~~hesap ve ehl-ü etba~mn harcirahlar~~için ihsan olunmak üzere...» müteveffa generalin ~avval 1134
(temmuz/a~ustos 1722) iptidas~ ndan itibaren günde 300 sa~~akçeden
alt~~ayl~k tahsisat~~olan 442,5 kuru~ un itas~ na dair muhasebe kayd~~ve
telhis vard~ r. Pasarofça muahedesinin 15 inci maddesinde ismi geçen
ve Türkiye'de hudutlardan uzak bir mahalde iskân olunarak murad
edildi~i veçhile ailesi ile birlikte ya~ayabilece~i tasrih olunan bu
generalin ölümünden sonra da, Bab~âli, general hayatta imi~~gibi, alt~~
ayl~k tahsisat~ m tahakkuk ettiriyor ve art~ k Türkiye'yi terk etmesinde
bir mahzur olmayan ailesine harcirah olarak veriyor.
Râ.küczi, istiklâl harbi esnas~nda, Avusturyal~larla alt~~büyük harp
yapm~~t~. Bunlar~ n sonuncusu 22 ikinci kânun 1710 da Romhâny
civar~ nda vukubulmu~~ve Kurucz ordusu bidayette muvaffak olmu~~
fakat sonra, say~ca çok faik olmas~na ra~men, bozguna u~ram~~t~. Bu
cenkten 23 gün sonra RâköczPnin istanbul'daki adam~na gönderdi~i
mektubun Türkçe hulâsas~ nda (vesika 24) bu harbin tafsilât~~ve bu
esnadaki askeri harekât~n sureti cereyan~~ yaz~lmaktad~r. Avusturya
kumandanlar~~Sickingen ve Saint—Croix adetçe çok üstün bir kuvvete
kar~~~disiplinli bir ordu ile mühim bir muvaffakiyet elde etmi~lerdi.
Fakat bu rapor bize bir ma~lübiyetten bahsetmemektedir. Bilâkis
baz~~muvaffakiyetleri haber veriyor. Dü~man~ n kuvvetini oldu~undan
çok [2] gösterirken kendi kuvvetinden bahsetmeyi~i [3], zayiat~m az
gösterisi [4] bu raporun s~hhat ve hakikatinden ~üphe ettirmektedir.
Mamafi bu harbi her iki taraf ta kendisi için bir zafer ad ve hadisat~~
kendi noktai nazar~ na göre muhakeme etmi~~olabilir. Di~er taraftan
Râköczi'nin Bab~âli ile daimi surette temas~n~~muhafaza eden adam~na,
baz~~mülâhazalarla, kasden bu ~ekilde idareikelâm etti~i de hat~ra
Karcson'un bu hususta ne~retti~i bir vesikada (XCI) R~lküczPnin, ölen
Eszterlulzy'nin ailesi için, generalin 6 ayl~k tahsisat~ ndan ba~kaca harcirah verilmesini de talep etti~i, Bablülinin de bu teklifi kabul ederek hem o ayl~k tayinat~~
olan 442,5 kuru~un hem de ayr~c.a. Lehistan hududuna kadar ailesine ve hanesi
halk~ na harcirah verilmesi için ferman-~~ üli sudur etti~i ve bu hususta zilhicce
1143 iptidas~~(140 mart 1722) tarihinde tezkere yaz~ld~~~~bildirilmektedir, Mevzuubahs tezkerenin itas~ n~~bildiren bu yesikada ise harcirahlar~~için 442,5 kuru~un
verilmesi kaydedildi~i fakat ayr~ca bir harcirah itas~ n~ n mevzubahs olmad~~~~gö•
rülmektedir.
Sickingen'in ancak 1500 ki~ilik kuvveti vard~. Asztalos M., ayn~~eser,
s. 351.
13] 3000 leh, lit~an, tatar süvar isi, 500 Isveç z~ rhl~~ askeri olmak üzere 12000
Asztalos M., ayn~~eser, s. 351.
[4] Bu kay~p 16 zabit 386 nefer idi. Asztalos M., ayn~~eser, s. 352.
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gelebilir. Çünkü bu hareketin harici yard~mlara gittikçe daha fazla
ihtiyaç gösterdi~ini kabul etti~i bir devrede bulunuyordu. Fakat,
herhalde, bu noksan tercümeden ziyade, vesikan~n asl~~bize daha tam
ve sahih bir fikir verir ve bizi tenvir eder.
Di~er raporlardan biri Pasarofça muahedesinin ferdas~nda Avrupa
vaziyetine dair istanbul'daki Avusturya elçili~i ba~~katibinin verdi~i,
di~eri de ~mparatoriçe Mani Terez devrinde Avusturya-Macaristan
münasebetlerine ait Bu~dan beyinin gönderdi~i iki ~ayam dikkat
vesikad~r (vesika 25, 26). Dolay~siyle bu mevzua taallûku, Raköczi ve
tevabiinin Türkiye'deki ikameti ve Habsburg'lar~n bütün Macaristan
mukadderat~na tamamen hakim olduklar~~zamana ait bulundu~u için
bu küçük kolleksiyona dercedilmesi uygun görülmil~tür.
Kral Raköczi ile ilgili, III. Ahmet devrinde, tarihsiz üç Hatt~~Humayun mevcuttur. Birincisi sadrazam taraf~ndan, ~spanya'dan Raköczi
nezdine gizlice gelerek elçiye terfik edilecek bir kimse hakk~nda, yaz~lan arizaya padi~ahm derkenarm~~(Hatt~~Humayun) havidir. Mesele
malûm oldu~u, yani RaköczPnin Edirne'de bulundu~u esnada (28 L
Te~rin 1717 — 14 a~ustos 1718) ve mevzuubahs elçiyi [1] mart içinde
kabul etti~ine göre bu vesikan~n 1718 ~ubat~~sonunda veya mart~~
iptidalar~nda (evahiri rebiulevvel 1130 veya evaili rebiulah~r 1130)
yaz~lm~~~olmas~~icabeder. Bu s~rada sadrazam Kayserili Mehmet Pa~ad~r. Bab~ali Eugen de Savoie taraf~ ndan vurulan darbenin tesiri
alt~nda ve ac~~realitenin zaruretleri kar~~s~nda, daha ziyade sulh mûzakerelerine mütemayildir. Ingiltere ve Holanda elçileri de bu hususta
oldukça gayret göstermektedirler. Fakat Raköczi'nin macar milli hareketini Habsburglara kar~~~tekrar muvaffakiyetle sevk ve idare etmesinin, ayn~~istikametteki di~er bir hareketle ahenktar bir i~~birli~i
yapmas~~takdirinde, belki vaziyeti bir dereceye kadar tamiri, belki de
harbin mukadderat~n~~tamamen de~i~tirmesi mümkün olabilecektir ki,
bu, hat~ra gelmektedir. Bu üçüncü yard~mc~~ve miittefikin ~spanya
olam~yaca~~rn kim temin eder? Daha elçinin gelece~inden kimsenin
malümat~~yokken Edirne'de Raköczi ile sadrazam aras~nda cereyan
eden müzakerelerde (17 I. Kanun 1717 den sonraki günlerde) Raköczi
~spanya —Avusturya aras~nda yak~n bir harp olmas~~ihtimalini ortaya
sürerek harbe ve mukavemete devam~~tavsiye etmi~ti. Gerçi sadrazam,
[I] tspanya kral~n~n elçisi olarak gelen bu adam. BossinAne, maceraperest
bir Frans~z binba~~s~d~r ve o an için ~spanyol politikas~n~n emrinde hareket
etmektedir. ~spanya hariciye saz~n Kardinal Alberoni, R~lköczi'nin mektuplar~n~~
ald~ktan ve gönderdi~i kimselerle temas ettikten sonra bu adam~~bir muhabir olarak göndermi~~fakat vaziyet de~i~ti~i takdirde onu tamamen kendi haline b~rakmay~~dü~ünmü~tü. Asztelos M., ayn~~ eser, 8. 449.
Belleten C. V F. 38
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ona kendisile Ispanya kral~~nam~na müzakere yapma~a mezun olup
olmad~~~n~~ sordu~u vakit müsbet bir cevap verememi~, ancak, Ispanya
kral~~V. Filip'i, Türklerin bu vadide müzakereye haz~ r olduklar~~ hakk~nda, temin edebilirse buna muvaffak olabilece~ini vadetmi~ti [1].
Sonra 4 II. Kânun 1718 de padi~ah taraf~ndan kabul edildi~i vakit de
bu ihtimalleri derpi~~eden bir muht~ray~~takdim etmi~ti [2] .
I~te bu esnada ve bu haleti ruhiye tesiri alt~ nda bulunan sadrazam
«... bundan mukaddemce iade olunan Ispanya elçisi için müba~ ir olan
Seyyid Mehmed a~a kullar~~henüz gelmemekle yeni gelecek Ispanya
elçisi nerede müsadif olursa alup getirmesi için izni humayun buyurulur ise...» diye yazarken bu ümidin tesiri alt~nda gibi görünmektedir.
Bununla beraber padi~ah~n verdi~i cevap makul ve kat'idir : «nihanf
gelecek elçiye Devleti Aliyye taraf~ndan âdem iktiza eylemez ve gelecek
elçi Devleti Aliyyeye gelmeyup kral~~mezidire gelecek olmakla ne vakit
gelürse kral~~mezkûre varmas~na beis yoktur âdem tayin eylemiyesin>.
Bunu yazarken , padi~ah~n, nihani gelecek elçi ile ciddi bir~ey konu~mak mümkün olmayaca~~n~, bu s~fatla hareket edenlerin hiçbir mesuliyet ve taahhüt alt~ na girmeden kendi menfaatlerini temine çal~~mak
isteyecekletini, dü~ündü~ü tahmin edilebilir. Filhakika Bossimne,
Râköczi'ye geli~i güzel vaitlerde bulunmu~~fakat ne onunla bir anla~ma
imza etme~e yana~m~~, ne de türklerle do~rudan do~ruya temas~~ arzu
etti~ine dair bir zan uyand~rmak istemi~tir [3] . Di~er taraftan Alberoni de, bu i~~Avrupa'da duyuldu~u ve Kayserin Papa nezdindeki
elçisi, bir kardinal~n böyle bir harekette bulunmas~ n~~protesto etti~i
vakit, hiç tereddüt etmeden böyle bir te~ebbüsü inkâ.r etmi~, bu itham~~
iftira olarak tavsif eylemi~tir [4] .
Ikinci Hatt~~Humayun gene tarihsizdir; fakat maaline nazaran
ayn~~ ~ah~slar aras~ nda ve ayn~~tarihlerde, belki biraz daha sonra,
yaz~ld~~~~tahmin olunabilir. «Galiba ayni hakla askeri islâm dü~mana
galip olur ve bu sene zarf~nda dahi zuhur eden dü~ man münhezim
olur.» 1717 harplerini ve 1718 için harp niyetlerini göstermekte ve
«... Râköczi kral ve Ispanya ahvallerin müzakere için mübarek rikâb~~
humayunu mülfikânelerine yüzüm sûrüb ikindiyedek müzakere olunacaklar bertaraf olurdu» f~ kras~~da Râköczi'nin mütemadi gayretlerini
ve Ispanya'n~ n bir müttefik olmak ihtimalinin belirdi~i 1718 senesi
bahar~ n~ , galip bir ihtimal olmak üzere, Bossi~e geldikten sonra
cereyan eden konu~malar~~ hat~ rlatmaktad~r. Filhakika Râköczi'nin
Asztalos M.,
Asztalos M.,
Azstalos M.,
Asztalos M.,

ayn~~eser, s. 447.
ayn~~eser, s. 448.
ayn~~eser, s. 449.
ayn~~eser, s. 450.
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sadrazamla, yukar~da bahsetti~im iz, konu~malar~n~~müteâkip sulh partisinin zay~f lay~p harbe devama karar verildi~i bir an olmu~tu [1].
Hatt~~Humayunda «ben de nekadar mü~tak~ m hemen te~ rif eyle> bu
husustaki kanaati takviye edecek mahiyette telâkki olunabilir.
Üçüncü hatt~~humayun daha muahhar devre aittir. Tekirda~fna
iskân edilen Râköczi bu i~e memur olan kapucuba~~~ile, siyasi vaziyet
hakk~nda, yeni bir muht~ra (bir k~ t'a kaime) takdim etmektedir.
Evvelce ~ifahen arzedilen bu husus sadrazam taraf ~ndan... «hâlâ manzuru humayunu mülökaneleri olmak üzere merfuu rikâb~~ humayunk~l~ n~yor. Râköczi Tekirda~~'na 24 nisan 1720 de vas~l olmu~tur.
Bu muht~ ray~~iskân~na memur kapucuba~~~ile gönderdi~ine nazaran
may~ s — haziran 1720 (cemaziyelahar — recep 1132) tarihli bir vesika
olabilir. Filhakika bu s~ rada Râköczi, Ispanya ve Rusya hakk~nda ümit
ettikleri tahakkuk etmemekle ve bu hususta sukutu hayale u~ram~~~
bulunmakla beraber, gene baz~~projeler tertip etmekten hali kalm~yor,
haz~rlad~~~~muht~ralar~~ padi~aha ve Fransa kral~ na göndermekte devam
ediyordu [2].
Avrupa'n~n umumi siyaseti hakk~nda vaz~ h fikirleri olan ve devletlerin birbirleriyle münasebetlerine binnisbe daha iyi vak~f bulunan
Râköczi, gönderdi~i muht~ralarla padi~ah~ n ve Türk devlet ricalinin
daha geni~~ve daha objektif dü~immesine hizmet ediyordu. Bunu Hatt~~
Humayun (mezburun yazd~~~~kaimede baz~~kelâmlar~~ hariç olamay~p)
aç~ kca göstermektedir. Problemler bu vesile ile de daima dikkat nazar
alt~nda tutulmaktad~r : 4... Def'i lâz~ m gelen nemçeliinun akdenize donanma ç~karmas~~vak~~midir...» , «... ç~kt~~~~halde ne tarafta tersane
in~a edecektir», «~ah nider». Hariel vaziyet Fransa ile s~k~~ve dostane
münasebetin tem i ~~ ini bir an evvel arzu edecek bir haldedir; padi~ah
bunu tacil ediyor: «... Ferençe'ye gidecek çelebi ne zaman gider>.
Râköczi ve tevabii hakk~ nda bu defa ele geçen vesikalar üzerindeki ~u k~sa, belki de çok noksan, tetkik ve izah tecrübesine burada
son verirken bu mevzua dair ar~ivimizin daha birçok malzeme saklad~~~~ümidinde bulundu~umuza tekrar i~aret edece~iz. Bu meyanda,
RâköczPnin türk devlet ricaline takdim etti~i muht~ralar~ n meydana
ç~kmas~~bu devir tarihini daha çok ayd~ nlataca~~nda ~üphe yoktur.
Keza bu mevzua yak~ ndan uzaktan temas eden vesikalarda hem
Râköczi ve tevabiinin hem de bu zaman türk tarihinin muhtelif cepheleri üzerinde ortaya yeni yeni tetkik imkânlar~~koyacaklard~r. Bu arzu
ve ümidimizin istikbalde tahakkukuna intizar etmek, temenni ederiz ki,
her halde bo~~olmayacakt~ r.
[I] Asztalos M., ayn~~ eser, s. 447.
[2] Asztalos M., ayn~~eser, s. 457 .
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Vesika: 8 (Basv. Ars. Cev. tas. ha. 6791)
Benden C. V

Lev: CXXI

Vesika: 9 (Ba~v. Ar~, cev. tas. ha. 2765)
Devletlû ve inayetlû Sadrazam Hazretlerine macarlûyan cenerallerinden h".a; Yeniköy'de olan Forgach (
nam ceneralin arzuhalidir.
Bu kullar~~leh diyar~ nda iken Hotin valisi hazretlerinin a~as~~
yediyle gelen emri ~erife imtisalen sayir ceneralleriyle maan kemali
lütuf ve keremlerine istinat edip Mahrusa-i Devlet-i aliyyeye geldim
ve lâkin hidemat-i aliyyede hulüs ve taviyyet ve istikametim ve
gayret ve hamiyyeti~n mü~ahede olacak f~rsatlar müyesser olur ümit
ve intizariyle tayin buyurulan ~eyi evi» J-7.0 nafakadan gayri bukadar
zamandanberu
ohnacak bir türlü ihsana mazhar olmay~p nefsim ve evlâd~ m ve tevabiim ‘..s.,b;,— için cümle esleha ve e~ ya ve
beygirlerimi füruht edip C'-k:-1 dahi mecbur oldum tayin buyrulan
revi» dahi nice müddet katolunup hali peri~an~m~~inayetlû Efendimin
arz ve ilâm eyledi~imde inayet buyurup yine ov-'..,3)
tayin ihsan buyruldu ve bu lütuf ve keremlerinin te~ekküründen Jy..,53.) bir an hâli de~ilim ve lâkin 41e-(
bali~~olmay~ p
e~eddi fakre mübtelâ oldum ve bu halde iken k~ral~m ,..?) bahanesiyle ÇIL
:t:1•;
olur mülâhazasiyle
edinip
tasdie cesaret etme~dim çünkü bu cümlede musalaha vukuu sebebiyle
ümidim tarikleri mesdud oldu ve bu kullar~~dahi meyus oldu geldi~im
diyare geri avdet eyleme~e L.4
‘.5:)1 buyrulmak bab~ nda inayetlerin rica ve niyaz ederim ve ~nayetlû Efendimin
U- yüzüm
ve gözüm sürüp
3
•••‘' 1.3).
edrim ki bu mahalden
Ya~'a var~nca izni ~erifleri buyrulmak bab~ nda inayet buyuralar ve
Ya~'dan Leh'e varma~a tedarikim görmek için Ya~'da mekseylemek
iktiza edinciye de~in hâlâ ferman-~~âlileri olan ,s-tr. ç
Bu~dan
cizyesinden verilmek bab~nda Bu~dan Be~ine hitaben emri ~erif ihsan
buyrula
oldu~u veçh üzre bu ahkara izni ~erif
J.9.5
ve mukadder hâlime inayetleri mebzul buyrulmak ümidindeyim ve
lûtf ve keremiyle cevap buyrulmak intizar~nday~m
'3U
dayim ve ~nayetlû Efendimi herhalde
, 37.1eye

Belleten C. V

Let~ : CXXII

Vesika: 10 (Ba~v. Ar~. cev. tas. ha 6798)
Harfi kavil üzere zol hükmü emrimdir
Devletlû merhametlû Sultamm hazretleri sa~~olsun hala Ha~metlû
(=katona «asker») on
Efendim)
k~ral~n yan~nda olan
nefer ve ,;-'12)L (=Mariassy) nam binba~~~ile Ruscuk'dan gelen katonalardan dahi be~~nefer mecmu on be~~nefer katona hala ha ferman-~~alt
Bu~dan'a tayin buyrulan macarlu ceneral Ls.":1,4)-) 1 (=Eszterhazy)yamna
zikrolunan on be~~nefer
irsal olunur
Bu~dan'a Ceneral ‘-`-L..51.a.).331 yan~na var~ nca de~in mürur ve uburlar~na bir fert mümanaat olunmamak bab~ nda yol emri kanun üzere
ihsan buyrulmak bab~nda rica ve niyaz olunur
UaL
j r
(Horvath Ferenc—)
Vesika: 11 (Ba~v. Ar~. cev. tas. ha. .i500)
Zabiti marifetiyle mahbusen mahallinde
e; ve üzerine sabit olan madde
tescil ve mezbur habiste ibka ve keyfiolunmak için emyet r 5t.- I
rimdir.
Devletlû inayetlû Sultamm hazretleri sa~~olsun bu dalleri
= iltica eden ,s--tktl- ,:>.;JJ.4 üzerine ba ferman-~~ üli ba~bu~~
nasp ve tayin ve k~rk senedenberi Tekfurda~~'nda meks ve ikamet
",~7 olunmu~~de~il
edip taife-i mezbur
~ekavet ile mehlf
fesat
ve
iken bu esnada Tekfurda~~~sükkan~ndaa
Saatçio~lu Mehmet nam ~aki içimizden J nam nasraniyenin sa~ire
k~z~n~~cebren al~p götürmek murat eyledikte anas~~dahi meneyledikur~uniyle darp ve helâk edip firar
~inden anas~~mezbureyi
j›üzere iken bir tank ile ahz ‘a zabite teslim ve elyevm bu tarafta
hareketi tamahbus olup merkumun bugüne
bu
olma~la
i
ife-i mezburenin ade~n-i emniyyet ile L5-51., -4
misillû ~ekavet
olmak için ~aki-i merkumun takip ve
Jz~~
JILI
L.S'b olundu bu bapta ve her
'4...)4;Li.4;7
hususu
çlai
halde.
.!•>
• .* ,~-*
L.,:;lj;t4
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Vesika: 18 b (Ba~v. Ar~. ~ bnüle. tas. ha. 814)

Belleten C. V

Lev; CXXVII

Vesika: 19 (Ba~v. Ar~. ~bnüle. tas. ha. 962)
Emrimdir
Asitâne-i Saadetimden Hotin'e var~nca yol üzerinde vaki olan
kad~lara ve kethudalar~~ve yeniçeri serclarlar~~ve ayan-~~vilâyet ve i~~
erlerine hüküm ki
k'W
k~ ral zade
L~-• j,L, 'in Hotin
taraf~na irsal eyledi~i bir nefer âdemisi i~bu
v-J her kang~mz~n
taht-i kazas~na dahil olur ise himayet ve siyanet ve
J
rZ
olun~nay~p ve ‘:-.-J1i=z-•
ve sair behane ile J.
•-j)k- bir fert
rencide ettiril~neyip
mürur ve uburunda tekayyüt ve ihtimain eylemeniz bab~ nda
,:~ \.•> olmu~tur.
Evayil Rebiülâhar 1133
(-1-10 II. kânun. 1721)

Ves1ka: 20 (Ba~v. Ar~. ibnüle. tas. ha. 1329)
Tekfurda~~~kad~s~ na ve yeniçeri serdar~na ve 41 )
yan~ na tayin elunan Çorbac~'ya hüküm ki
Hâlâ Tekfurda~~'nda meks ve ikamet üzere olan 41}
ve yan~nda mevcut macar cenerallerinin atlar~ na sene-i sab~k~~üzere
kifayet miktar~~çay~ r verilmek üzere emri ~erifim ricas~ na arzuhal ve
etmeleriyle Hazine-i Âmire'de mahfuz olan ba~~muhasebe
defterlerine nazar olundukta Tekfurda~~'nda
çay~r
tayin olup kaç dönüm iktiza ederse bahas~~ taraf-~~miriden verilmek
üzere yüz otuz sekiz senesinde emri ~erifi~ n verildi~i derkenar olma~~n
derkenar~~ mucibince sene-i sab~k üzere iktiza eden bahas~~taraf~~
miriden verilmek üzere mezk~lrlar~n
kifayet miktar~~çay~r tayin ve
(.5.,17 ve ne miktar dönüm çay~r verilir ise
J
olunmak için emr-i .~erif tal~riri telhis mucibince hüküm ve
bu
J L) alma~in veçhi me~ruh üzere emr-i ~erif yaz~lmak
için tezkere verildi.
Fi 24 ~aban 1139 (15 may~s 1727)
Relleten C. V
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:4;1 . • •
*''‘)<)•"•-vr-:J•
‘4="•:
~
-•</".4.vd
•
4)
,

•.

•
."'1
/1
C475 ">J,~~

vt;d;:,;) •
...t/Vri;ty
0" • . '
•

4:14";.et.4);24 •
•
ju
'l •

C?,
'•

.

h. • SA:•;>,,,
,

~t
•

j

• .•

"<k~ f.%
•

•

j..,

jr:4•4L4'.
A.

,0,;11 • •
•
•

f12";
Vesika: 21 (Basv. Ars. Cev. tas. ha. 7102)
Rellele~t C. 1"

Lev; CXXIX

Vesika: 22 (Ba~v. Ar~. cev. tas. ha. 3693)
Edirne Mollas~na ve dergâh-~~muallâm kap~c~~ ba~~lar~ ndan Edirne
bostanc~~ba~~s~~
1-1 -3
Tekfurda~~'nda ~nukim j,J
etba~ndan olup Edirne'de mahpus
olan ,_7-111
} nam ~nacarlunun
hususuna irade-i aliyye~ n taalliik etmekle siz ki n!).. ve
vusul-ü emr-i ~erifimde mesfuru bieclilistintak Deraliyyeme H~zar
ve irsale mubaderet eylemeniz ferman~ m olma~in i~bu emr-i
~erifim ~sdar ile irsal olunmu~tur. imdi keyfiyet malûmunuz oldukta
mesfurun esnay~~rahta firari gailesi çekilmiyecek esbap ve vesaili
istihsal ederek
mesfuru bieclilistintak Deraliyeme il~ zar
ve lrsale
eylemeniz bab~nda.
Fi evaili cemaziyülevvel 1213
(= 11 —21 I. te~. 1798)

Vesika: 23 (Ba~v. Ar~. cev. tas. ha. 5874)
hâlâ Eflâk Voyvodas~~
j.12

o y.

.->Y_
;_k".

J >LJ k-3.12 JJJL
k:L;

ii tII .I

ib~~~ iyle ilâm olunur ki Erdel k~ ral~mn
o
~rk~ ndan
nam macarlû bundan akdem Namçe k~ rall havfinden
firar ile elyevm Bükre~~kasabas~~derununda üç seneden beri sakin ve
muhtefi oldu~u ve mesfur macarlunun ~nuteberlerinden ve Devlet-iAliyyenin i~ ine yarar erba~'tan idü~ü bu defa sahil~en haber verilmekle ~ nesfuru gere~i gibi tecessüs ve teharri ederek her ne mahalde muhtefi
ise zahire ihraç edip filhakika ihbar olundu~u üzere i~e yarar erbaptan
ise macarlûnun isticlâb~~hususunda istihdam ile keyfiyeti müsaraaten
taraf~ m~ za tahrir ve i~'ar mubaderet eyleyesin kald~~ ki hâlâ j,k:914
bu anda küffar-~~hakisarm
nam mahalde in~a eyledi~i
kebir toprak kalesini zapt ve ihrak ve eknaf ~ nda vaki kasaba ve
kurray~~tahrip edip ancak maiyetinde olan asakirin zahire hususunda
~zt~ raplar~~ derkâr idü~ünü Pa~ay~~mumaileyhin tatar~~takrir eder sen
J
~SL:=L:2-• ile ~imdiyedek pa~ay~~mumaileyhe zahire hususunda
s~ klet çektirmeyip peyderpey zahire isalinde kusur etmedi~in malûm
Belleten C. V

Lev: CXXX

olan hâlüttan olup ancak ~u günlerde pa~ay~~mumaileyhin ve maiyetinde olan asakirin
olmay~ p zahireleri
ötedenberi her kangi mahalden verdirilmi~~ise fimabaat dahi iktiza
eden zahirelerinin ita ettirilmesi e:nrine ihtimam ve dikkat etmek
için mektup tahrir ve (Bo~~b~ rak~lm~~t~ r) ile irsal olunmu~tur J,Ll
JI
vusulünde keyfiyet malümun oldukta
eyleyesin L5-1+1
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Vesika: 24 (Ba~v. Ars. Cev. tas. ha. 1096)
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Vesika: 25 (Ba~v. Ar~. ~ bnüle. tas. ha. 961)
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