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IV. MEHMED'İN DÜZENİN SAÖLANMASI İÇİN HALK DESTEGİ
TEMİNİNE DAİR BİR FERMAN!
Zekeriya BÜLBÜL

Osmanlı

hükümdan IV. Mehmed «Avcıı> lakabı ile bilinir.
8. Ağustos 1648'de yedi yaşında hükümdar olmuş, 2. Eylül 1651'de
öldürülmesine kadar büyük annesi Kösem Sultan'ın, ' ve ocak ağa
larının, sonra annesi Turhan Valide Sultan'ın ve harem ağalarının
tesirinde kalmış , memleketin içinde bulunduğu mali ve iktisadi
buhran, Venediklilerle Girit meselesinden doğan harbin zaman zaman aleyhde sonuçlar vermesi, Anadolu'daki asayişsizlik, peşipeşi
ne sadaretteki değişikliklere yol açmış, bunlar ancak 15. Eylül
1656'da Köprülü Mehmed Paşa'nın veziriazam olması ile son bulmuştur2. Gerek Mehmed Paşa, gerekse oğlu ve sadarette halefi Fazı! Ahmed Paşa (1661-1676) zamanında ülkede pek çok alanda huzur sağlanmış, Venedik ile harp Girit'te Kandiye kalesinin fethi
ile sona erdirilmiş (1669), Avusturya ve Lehistan'a karşı başarılı
seferler yapılmış ise de (Uyvar fethi 1664, Kameniçe kalesinin alın
ması 1672 gibi), Anadolu'da ve Rumeli'de özellikle kırsal kesimlerde bir düz.ensizlik ve anarşinin hüküm sürdüğüne bazan şeriye
sicillerine, bazan da merkezde şikayet defterlerine intikal eden
kayıtlar tanıklık eder. Köylere cerre çıkan çeşitli adlar altında
halktan haksız vergi toplamağa çalışan, kırk-elli kişilik guruplar,
bunların halka yaptıkları yasadışı davranışlardan hemen her yerde dert yanılmakta, merkezden gönderilen fermanlarla da bunların önlenmesi vali, kadı, mütesellim gibi görevlilerden istenmekte;
1 Bu olayın aynntıları için bk. Ka tip Çelebi, F ezl e'ke, İstanbul 1284, n ,
379; Naima, Tarih, İstanbul 1280', V, 105.
2 IV. ıMehmed devri olaylarırun güzel bir özeti için bk. M. Cavid Ba ys un, «Mehmed IV», lA, vn, 547 vd.
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fakat yine de önlenememektedi~. Bu tür olayların İkinci Viyana
kuşatmasını takip eden uzun harp yıllarında daha arttığı söylenebilir.
1686 tarihinde Konya kadısı Nazild Abdullah Efendi istanbul'a gönderdiği bir arzında Konya şehri ve çevresinin ileri gelenlerinin (ulema, süleM, sddat, etkiya) kendisine gelerek Konya surunun dışındaki bahçe, bağ, köy ve mezralarda asayiş kalmadığın
dan her biri bir kapıya intisab etmiş 20, 30, 40, 50 kişilik sekban
atlılarının yolculan basıp mal ve erzaklannı talan ettiklerinden,
insanlan öldürdüklerinden, köy köy dolaşarak para ödemeden köylülerin yiyeceklerini, at ve katır gibi hayvanlarını aldıklarından,
vermeyenleri de öldürdüklerinden bahs ederler. Türkmen ve Ekrad göçerler de aynı tür davranışlarda bulunmaktadırlar. Vilayet
halkı bir araya gelerek aralarında eli silah tutanlan Konya müteselliminin başkanlığında toplayıp gece ve günüdz hazır bulundurup n ereye bir saldın olursa, oraya müdahaleye karar verirler, bu
hususta da izin verilmesini isterler. Kadı Nazild Abdullah Efendi
de bu dileği padişaha sunmuştur. Konya'da Mevlana Müzesi'nde
. bulunan bir şeriye defterlerindeki IV. Mehmed'in bir ferman suretinden bu arza verilen cevap öğrenilmektedir. Ferman 27. Cemaziyülahir 1097 (21. Mayıs 1686) tarihlidir. Aslında üzerinde
«emr-i şerifin m1lcebince 'amel olunup lJ,iltif-ı şer'-i f.iinun kimesneye ~ulm-i te'add'i ]f:J.lınmaya» hatt-ı humayünu bulunduğu defterdeki kayıttan anlaşılmaktadır: «suret-i batı-ı lJ,umay1ln-i sa'ddetma!fr1lndur».

Teklif kabul olunmuştur. Rikab-ı humayün silahşorlarından
Süleyman isminde birisi bir ay süre ile Konya'ya gönderilmektedir.
Şehirde meydana getirilen gönüllü silahlı · birlik Süleyman'ın emrinde olacak, gerek Konya'da gerekse etrafında (nevahisinde) yol
kesen, başkalarına zarar veren eşkıyanm üzerine gidilerek bunların cezalandırılmalarına çalışılacaktır.

3 Hans Georg Majer (yay.), Das osmanische R egisterbuch der Besclvtoerden vom Jahre 16"15, Wien 1984, !'de bu konuda pek çok örnek ler vardır.
4 BI, s. 288. Bu defterler ha.Jen Anka ra'da Milli Kütüphane'de toplanmı§
sa da, S elçuk Ü niversitesi'nin güzel bir te§ebbüsü ile defter lerin birer f otokopisi aynı üniversitenin Fen-Edebiya t F a kültesi Kütüphanesl'nde, birer tanesi
de MevlAna Müzesi Ar§lvi'nde muha faza edilmektedir.
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Fermanda kendisinden bahs olunan
Efendi'dir5 •

Şeyhülislam Çatalcalı

Ali

Midhat Paşa'nın Niş valiliği sırasında (1861-1864) evvelce
bu vilayette türlü huzursuzluk ve asayişsizlik olaylarını bir Meclis-i Muvakkat-i Umumi kurarak halkla beraber işbirliği içerisinde önleyişi•ı, fermanda izin verilen devlet-halk işbirliği tipinin daha
gelişmiş bir şekli gibi görünmektedir. Bugün Türkiye'nin özellikle
güney-doğu kesiminde «koruculuk» müessesesi de anarşiye karşı
devlet-halk dayanışmasının bir başka örneğidir.

B, 1/ 288-1
ı - AJ.ci.a JS.ui:atü'l-müslirnin evla vülatü'l-muval)l;ıidin ma'
denü'l-fail ve'l-yaJpn huccetü'l~ 'ale'l .ba~-ı ecma'in variş-i

'uhim

2 - i'l-Enbiya've'l-murselin el-mubtaşş bi-mezid-i 'inayeti'lmeliki'l-mu'in Mevlana ıs.onya ~açlısı zidet feza'ilühü ve mefa.birü'lemasil
3 - Ve'l-a~an ıs.araman Mütesellimi ve ol canibde olan ketbüdayeri ve yeniçeri serdarı ve a'yan-ı vilayet vesair iş
4 - Erieri zide ]Sadruhüm tevl.d'i refi-i hümayun vasıl olıc~
ma'lum ola ki sen ki JS.onya :t<,adısı mevlana Naziki
5 - 'Abdullah zide feza'ilehusun südde-i sa'adetime mektub gönderüb m~iyye-i ıs.onya'nın ve nevahisinin 'ulema ve süleha
6 - Ve sadat ve etkıyası meclis-i şer'e varub ıs.onya surunun haricinde vaki' bağ ve bağçe ve kura ve mezari-inde
7 - Emn ü aman mündef'i olub yirmişer ve otuzar ve ı.ar
J.car ve"' elli.şer sekban atlusu bölük bölük her biri
Bu zat için bk. Ahmed Refik, «Çatalcah Ali Efendi:., Ilmiye Stılnd.me.si,
1334, s. 485-86.
6 Nejat GöyUnç, «Midhat Paşa'nın Niş Valiilgi hakkında notlar ve belgelen, Tar-th Enstitüsü Dergisi, XII, 282-84.
5

İstanbul
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8 - Birer tcapuya intisab iddiasıyla gezüb ebna-i sebilden
kafileler basub nehb-i emval ve erzak ve katl-i nüfus
9 -İtmekden nice eyyamdır .oali olmayub bundan ma'ada
l_(arye be ;J.<arye konup müft ü meccanen fu).caranın yem ve yemekIerin
10 - Alub ve at ve J.catırlann gaşb ve mu.balefet idüb vermiyenleri ].catl itmeleriyle umumen ba!J.cdan zindegani hertaraf
l l - Olduğundan gayri bir tarafdan dabi Türkman ve Ekrad göçerlerin pey-ander-pey piyade ve suvari kura ve mezari'i
12 - Paymal ve ğaret-i erzak ve emvaı ve devabb ve mevaşi
gaşb itmekden bali olmadıklançün cemi'-i nevahi
13 - Ve ~urada reaya ve heraya ].carar itmeğe imkan J.c,almadugun bildirüb zararları üzerlerinden def' içün
14 - Bi'l-cümle ahali-i vilayetin re'y ve ittifıl;lP ile şehirden
ve ).curadan atlı ve piyade }).arb ve çlarbe J.cadir tuvana
15 - yiğitler tedarik ve ~onya mütesellimi başında tecemmü' ve leyl ve nehar }).azır ve arnade idüb fimaba'd ol-J.ıavalide
16 - k.,angı ma:ı;talde ehl-i fesad ve ewya ve ıJ.capusuz levendat rnaJ.cülesinden ıuhur idüb ebna-ı sebile
ı7 ve reaya f~rasına bilat-ı şer'-i şerif iyşal-i mazarı:at
iderler ise cümleni.z maiyyet ile ].ca~up üzerlerine
18 - varub bi-'avni'llah-i teala cezaların virüb ümmet-i mu};ı,ammedi ve bi'l-cümle ol semtde olan 'ibadullahı şer-i ştirlanndan
19 - tal).lis itmekde tedbir ve tedarike izn-i hümayünum erzam JplınmaJ.c babında hükm-ü humaylinuro rica eylediklerin
20 - 'ari: idüb ve minval-i meşru}). üzere ferman oıunmaf
meşru olduğun alemü'l-ulemai'l-mütebaJ;ıh.irin

21 - bi'l-fiil şeyhü'l-islamım olan mevlana 'Ali edamallahuteala feiıl'ilehü :ı.caıemiyle işaret itmeğin imdi meclis-i
22 - şer'de ittifa).c idüb münasib görüldüğü üzere şehir ve
k.uradan atlı ve piyade }).arb ve çlarbe
23 - :tcıldir kirnesneleri müteselliin Yanına cem'idüb fi-maba'd gerek J.capusuz levendat tıl'ifesinden ve gerek J.cat'-ı
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ı:ar~ ile ebna-i maiarrat üzere olan eşJpyadan nefs-i
baricinde
25 - ve nevahisinde fesad idenlerin üzerlerine varılub bi'
avni'llah-i teala cezaların vermek buşılşunda
26 - bi'l-fiil rikab-ı humayıin-ı şevket mapotlııum silal)şorla
rından lpdvetü'l-emacid ve'l-a'yan Süleyman zide
27 - mecdühuyu üzerinize baş ve buğu ta'yirı edip bir ay
~adar ol ıarafda mekş eylemek fermanım olmağın
28 - mumaileyhin re'y ve tedbiri üzere maiyyet ve ittifak
ile ol-şakilerin şer'le l)a]4arından
29 - gelüb şer ve ştirların aHarafdan ref'eylemeniz babında
batt-ı humayı1n-ı sa'adet ma.J.crtinumla ferman-ı 'alişanım
30 - şadır olmuşdur(.) Buyurdum ki (boş) vuşul buldu~da
31 - ban-ı humayıin-i sa'adet-ma.J.<rtlnumla şadır olan ferman-ı celilü'l-~adrim mılcebince 'amel idüb baş
32 - ve buğ ta'yirı olunan mılmaileyhin re'y ve tedbiri ile ve
veçh-i meşrtll) üzere ma'iyyet ve ittifa~ ile
33 - ol-şakilerin şer'ile ı.ıa~arından gelüb şer ve ştirların oltarafdan def ve ref'eylemekde be~-i iktidar
34 - idüb 'adem-i te'k'idden ve garaz ve bugui ile kendü })alinde olanları te'addiden ve J:ı,aramzadeye mu'in
35 - olma:tcdan ve bu bahane ile ful_caradan a:tcçe alınmaJ.cdan
ve emr-i şerifimin .bilafın irtU<abdan be-gayet il)tiı·az
36 - eyliyesiz şöyle bilesiz 'alamet,.i şerife i'timad 1;cılasız

24 -

~onya'nın

Tal_ıriren

:

Evasıt-ı Cemaziyyülahır

Be-ma1;cam-ı
~oşıanpruyye-i

mal)ruse

1097
27

Cemaziyyelahır

(21.

Mayıs

V ası

1097
1686)
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