OSMANLI

ARAŞTlAMALARI

XXIII
Neşir

Heyeti - Editorial Board

HaW İNALCIK- İsmail E. ERÜNSAL
Heath W. LOWRY- Feridun EMECEN
Klaus KREISER

THE JOURNAL OF QTTOMAN STUDIES

XXIII

İstanbul - 2003

Z:J

TRABZON'DA YÖNETIÇİYÖNETİLEN İLİŞKİLE~ .
' ' ; . '(ı643-1656)
.

:: , ı .

1
; •

. ,

··Kenan İNAN*

Giriş

Osmanlı taşra teşkilatı çeşitli

.

\

inerhalelerden geçtikten sonra' XVI. asırda
Rumeli, Anadolu, A:iabistan ve Kuzey Afrika'da en gelişmiş şekline uiaşmıŞ
tır. idari taksimatta en geniş idar;i birim olarak belirlenen eyaJetten sonra
sancaklar, kazalar, nahiyeler ve nihayet köyler teşekkül etmiştir. Bu dönemde
ulaşılan' yüksek seviyenin bazi problemleri beraberinde getirdiği ve Osmanlı
Devleti'nin merkeziyetçi idaresini sarsan gelişmelerin olduğu da gözlenmektedir. Osmanlı Devleti'nde toplum sahip olduğu çeşitli haklar ve üstlendiği
vazifeler bakımından askeri ve reaya olmak üzere iki sınıfa aynlmıştır.
Askeriler yönetici kadroiu oluşnirmakta, reaya ise devletin vergi kaynağının
temelini oluşturan ziraatçı, esnaf ve tüccardan teşekkül ~tmektedir. Bu ikisi
arasındaki denge özellikle Osmanlı taşra teşkilatının temel meselesi olmuştur.
Taşrada yöneticiler ehl-i örf ve ehl-i şer', diğer bir ifade ile ümera "e ulema
olmak üzere iki gruba ayrİlmaktadır. Eliı-i örf zümresinden yöneticiler olar~
beylerbeyi, sancak beyi, subaşı, kapı kethüdası, mütesellim, muhassıl,
mutasamf, ayan, voyvoda, dizdar, kethüdayeri, derbendci, yasakçı; kocabaşı,
çorbacı; ehl-i şer' zümres4ıden ise kadı, mtiftü, nakibüleşraf kaymakamı,
kassam-ı askeri, mütevelli;cabi, müderİis, imam, hatip, vaiz sayılabilir}

*ı

. K,J:.Ü., Fen-Edebiyat F~tesi, Tarih Bölümü.
F. Emecen vd.. , Osmanlı Devleti ve ·Medeniyeti Tarihi, I. Cilt, ed. E. İhsanoğlu,
İstanbul 1994, s. 222-224.
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üzere şehir tarihçiliği üzerinde son zamanlarda geniş çalışmalar
sicillerinin bu konudaki zenginliği dikkati çekmektedir.
Osmanlı Devleti'nde özellikle şehiflerde kadıların görev alanlanının genişliği,
icraat ve denetimlerinin ~~Cill<?re ·kaydedilmiş ol mas~ bu kaynaklan çok yönlü
hale sokmaktadır. Ehı-i Şer;i temsil·eden kadılarıri her tUrlü muamelatını şer'iye
sicillerinderi takip etmek mümküridÜr. Yiiıe yönetirnde ehl-i örfü temsil eden
vazifeiiierden biri olan beylerbeyinin kadı ve halk ile olan ilişkileri açısından
siciller önemli bilgilere sahiptir.2 Bu çalışm~z H.1053-1067/M.1643-1656
yıllan arasındaki kayıtlan ihtiva eden Trabzon şer' iye sicillerinden faydalanılarak gerçekleştirilmiştir.3 İncelerneye çalıştığımız yıllar (1643-1656) yaklaşık olarak IV. Murat devrinin bitiminden Osmanlı Devleti'nin Köprülüler
inisiyatifinde tekrar taparlanmaya başladığı döneme kadar ki yıllan kapsaması
açısından da önem arz etmektedir.4 Bu şekilde merkezi idarenin zayıflaması ve
iç çekişmelerin Osmanlı taşra yönetinİine. olan etkisine de ışik tu~]!naya
yapılırken, kadı

çalışılacaktır.

-

.

-

Çalışmaİnız iki -b~lümdyn oluşmak~dır. Birinci bölümde rt*anda isimleri verilmiş _olan.taşradaki eQI-i örf ve ehl-i şer' zümresinden bir J.cısım gqre~
liler Trabzon ölçeği~de incelenirken, ikinci bölümde ise incelenen yıllar ;ıpısın2

/

. Şer' iye sicijlerinin Osmanlı Devleti'nin sosyal ve ekonomik tarihinin yazılmasındaki
önemi hakkında çeşitli göı:üşler için baKınız. H. İnalcık, "Capitaİ Foı:mation in-_ the
Ottoman Empire", Journal of Economic History:29, 1969, s. 97- 140; R. 'Jennings,
''
"Loans·aıicİ Credit in-Ear!y'-17th Century Ottoman Judical Records The Shari~' Court of
Anatolian 1\ayseri",JESI(O, Vol. XVI, ll-ID, 1973, s. 168-216; Ö. Ergenç, 15801596 Yıllan Arasında Ankara ve Konya Şehirlerinili Mukayeseli incelelimesi Yoluyla
·· Osmanlı Şehirlerinill~ ·Kuruml(ırı ve Sosyo-Ekonomik' Yapısı Ozerin~ İJir Den.em_e,
.. . · Basılmarruş Doktora Tezi, DTCF Ankara -1973; Aynı· Yazar, Osinanlı Klasik Dönemi
Kent Tarihçiliğine Katkı XVI; Yüzy!lda A1Jkıırq. ve Konya, Ankara 1995; Arr).y Singer,
Kadı/ar, Kul/ar, Kudüslü Köylüler, lstanbul1996;
3
Bu ç'alışm;ının - oluşturulmas~nda 183.1,32;33,34,35 ve 36 nolu Trabzon şer' iye
· sicilleriİıden faydalanılmışnr. ; ::'
·
4
1643-56 yıllan arasında Osmanlı Devleti'n.in genel siyasi durumu hakkında tafsilatlı
bilgi için bakınız., Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, m. Cilt - I. Kısım, s. 240-342; 16.
yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu
sosyal ve ekonomik .d~m hakkında bakınız. M. Öz, Osmanlı 'da Çözülme ve
Gelenekçi Yorumculan, Istanbul 1997; Z. Arslantürk, Naima'ya Göre XVII.- Yüzyıl
Osmalllı Toplum Yapısı, İstanbul 1997; ö. Ergenç, "Şehir Tari!ıi Araştırmaları
Hakkında Bazı Düşünceler", Selleten Lll, 1988; s. 674-676; H. İnalcık, Osmanlı
İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, İstanbul 1993; Ayru yazar: "Military and Fiscal
Traosformation in the Ottoman Empire, 1600-1700", Studies in Ottoman Social and
Economic History, London 1985, s. 283-337.
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da Trabzon'da yöneticilerin uygulamalan, karşılaştı.kl~ meseleler, halkın bunlara tepkisi ·değişik başlıldar altında incelen,erek Trabzon eyaletinin genel 4tJrumu hakkında fikir verilmeye çalışılacaktır,
,.
. -c:.:
Beylerbeyi
·'··:
···
Beylerbeyi, buyruğu · altİndaki bir kısııiı görevlilerle birlikte Divan-ı
Beylerbeyi divaru ile eyaleti yönetfrdi. Şehir
yönetimi yönilnden, beylerbeyl divanının en önemli özelli~ "adalet isteme" maHümayunuıdcüçük bir modeli olan

karnı olm~ıdır. Haksızlıkla,ra uğrayan!~ beylerbeyin~ ;Qaşvurarak 4akkının

teslimi için arz ettiği meselenin.tahkikini, suçluların cezalandırılmasını isteyebilirdi. Böyle durumlarda b_eylerbeyi kepdisine ~unulan meseleDin önemine göre
ya şikayetçinin bağlı bulun~uğu sanc~ beY.inden ye ·kadısmdan bir mektupla
kovuşturma.istemekte, ya da kapısıridalçilerdc;m b_iriııtmüf?aşir olarak görevlendirerek Kadı marifeti il~. meselenin soı;ıuçlandırılmasını teqıin - et:mekte idi.5
Beylerbeyi divanı kadı'nın yazifesine müdahalede b~lunan bir merci olmaktan
ziyade halkın gerektiğinde başvurabileceği ijdnci bir .merci olar~ ortaya
çıkmaktaydı.6 Eyalet divanı .kararlanndan memnun olmayanlar şikayetlerini
Divan-ı Hümayuna·iletebilirlerdi.7
· , ··
;. . :. .
·
17. yü~yıldafd lJUtü~ Osmanlı şehideri6de olduğu gibi Trabzon'da da
beylerbeyi ve kadı.iÇiıi"niüs'iakil bir ikaıılet yerinin~oılıiayışi şaşırtıcı değildir.
Valilerin.oturduklan kon'ak veya saray tab~ edlleri· yerlecin kiralanıp, kirasının
şehrin ileri' gelenleri ·tanıfindan· ödendiği, valinİn görevliilir sona ermesi ile beraber oturduğu mekanın da boşaltıldığını göstermektedir. Nitekim 1062
Cemaziyülahir evasıtına ait bir sicil kaydına göre Trabzon'daki erbab-ı tırnar ve
ayan-ı eşrafın hazır bulunduğu şer'iye meclisiı;ıde bahsedilen tırnar erbabı ve
eşrafTı:abzon'daia' N~ara t~esini mahkemeye iz~arye· aleyhle~nde·takrir ve
dava edip, "Trabzon Beylerbeyisi geldiğinde kadimden mahsusan saray olmamakla züema ve tırnar ei:babı bir iki def~ kale içinde saray kiralayip, mabeynimizde kirasın saliyane edip vermiştilç şu anda vaıi:r vilayet olan · Osman
i>aşa'nın · mtiteselliriu gelip, val_inin g~İmesi·- de y~İı' oJduğundan valinin

1

; ,;

5
6
7

'

·.

Özer Ergenç, Osmanlı Klasik Dönemi Kent Tarihçiliğine Katkı XVI. Yüzyılda Ankara
·
·
· ·
ve Konya, s. 65-66. T:ş.s., 1835, 2412:
T.ş:s.• 1834: 1218, 11/4.
EyaJet divanı halçlanda geniş bilgi için bakınız., F. Emecen., Osma'!lı devleti ve
Medeniyeri Tarihi, I. Cilt, s. 224-227.
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oturması

için bir saray tahliye olunması lazım ve mühimdir" diye bildirdikten
sonra konak tutmak için güçleri olmadığını bu defa kefere taifesinin bir saray
tutup valiyi kondunnaları gerektiğini talep etmişler. Nasara taifesi cevaplannda
"Vilayet valilerini kondunnağa kadir değiliz geldiğinde istediği yerde konsun"
demeleri üzerine mesele Trabzon Müftüsü Hüseyin Efendiye sorulmuş, Müftü
Hüseyin Efendi "Beylerbeyileri kondurmak cümlC? ahali-i vilayete lazımdır
yalnız züama ve erbab-ı tımara mahsus değildir" diye cevap verdiğipden valiye
, ,
·
bir konak hazıretmek için tarafiara tembih edilmiştir. 8

Sicillerde birçok örneği bulunan ve beylerbeylerinin araştırılınasını
istedikleri konulardan biri de ölüm hadiseleridir. Herhangi bir sebeple bir ölüm
vuku bulduğunda hadisenin olduğu mahal veya yakınındaki yerleşim blriıniniiı
sakinleri bir an önce yetkilileri haberdar etmek zorunda idiler. Bunun en önemli
sebebi Osmanlı Devleti'nde insanların birbirl~rlne kefil olma durumları ve
soru·mıu tutulmaları idi.9 Ölüm hadisesinin old,uğu mahaldekiler- birinci
derecede sorumlu kabul edilmekte olup, kendilerinin bu hadise ile bir alakaları
olmadığını ispatlamak zorunda idiler. Aksi takdirde diyet verme zorunda
kalabiliyorlardı.ıo Bu türlü bir başvuru sonucunda şehir valisi tarafından tayin
edilen bir mübaşir ve kadı tarafından tayin edilen .bir naip tarafından hadise
mahallinde keşif yapılır, ve sonucu mahkemeye l>_ildirilir~i..ıı ~ynı şekilde
Trabzon' a bağlı kazalarda kadı olmaması durumunda da h~ Trabzon mahkemesine başvur~ keşif tale~inde bulunuyor. vali .ve kadınıiı görevlendirdiği
mübaşir ve naip tarafından gerekli işlemler yerine getiriliyordu. Aşağıda değişik

8

9

10.

ll

·T.Ş.S., 1833, 6/8. Taşrada bir hükumet konağı ile m~em~ .. binası olmayışma
Ankara'da da rastlamaktayız. 3 Mart 1605/12 Şevval 1013 tarilJli bir kayıtta Ankara'ya
kadı olarak atanan Şemseddin Efendi'nin şehre geldiğinde merhum bir beyin evini
kiraladığı ve mahkeme binası olarak kullandığı görülüyor. Özer Ergenç, "XVU.
Yüzyılın Başlannda Ankara'nın Yerleşim Durumu Üzerine Bazı Bilgiler", Osmanlı
Araştınnalan, I, İstanbu11980, s. 97.
.
.
Kefalet usulü 'Osmanlı Devleti'nin uzun yıllar uyguladığı bir yÖntem olup ·bu hususta
geniş bilgi için bakınız. A. Saydam, "Kamu Hizmeti Yaptınıla ve Suçu Önleme
Yöntemi Olarak Osmanlılarda Kefalet Usulü", Tarih ve Toplum, Sayı 164, Ağustos
1997, s. 4-12.
..
Diyet hususunda tafsilatlı bilgi için bakınız. M. Z. Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri
ve Terimleri Sözlüğü, s. 468-469; A. Bardakoglu, "Dlyet", DİA, Cilt 9, s. 473-479;
M. Erdoğan, Fıkıh ve Hulatk ·Tenmleri Sözlüğü, İstanbu11998, s. 82:
T.Ş.S., 1832, 512, 7713; 1833, 1411, 16l2, 94/9; 1834, 21/1, 41/16; 1835, 49/11,
54/3.
.
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sebeplere bağlı ölüm h~diseleri ve mahkeme prosedürü hakkında misaller
verilmiştir.

1058 Şevvali evasıtında Kavalakaryesi ahatisi mahke~ede karye saklıııe
rinden Ali'nin İncir ağacına çıkıp, düşüp sağ memesi tarafından kazı.k batıp
öldüğünii, keşif olunması istemişler, Trabzon Valisi Mustafa Paşa tarafından
Cafer Ağa ve mahkeme tarafından Nasuh Çelebi mahallinde keşf ve müşahede
ettiklerinde Ali'nin adı geçen kı:eyede İncir ağacı altında sağ memesitarafından
kazı.k batmış ve ölmüş halde olduğunu mahkemeye bildirmişlerdir. Aynı tarihli
bir başka ka~re, Trabzon_ kazasına tabi Cavana karyesi ahatisi ~~emeye
gelerek Yuri adlı zımm)nin Incir ağacından dUştip öldüğünü, yerinde teftiş
olunması için v·azifeli talep ettiklerini bildirmişler, Trabzon Valisi Mustafa ~aŞa
tarafından Mehmet Ağa, mahkeme .tarafından da Cafer hadise mahalline gidip
İncir ağacı altında ıiıeyyit 6iıı~nan Yuri'nin azasına baktıkların~a boynunun
kınldığı ye sol kol derisinin soyulmuş olduğunu keşfedip mahke.m eye bildlrmişlerdir)2
·
··
Kayıtlara göre akli denge bozukluğu sebebiyle kendini öldiirme ihtimali

bulunan şahısların durumu özellik arz etmekteydi. Böyle bir.durumda o
mahallin halkı mahkemeye haber verip şahsın akli.denge durumunuıi araştırılıp
herharigi bir. ölüm veya yaralama da soru.mluluğun kendilerine ait olmayacağı
yolunda vesika talep edebiliyorlardı. Mahkeme başvuruyu inceledikten sonra o
mahal sakinlerine belge vererek sorumluluktan kurtulmalarını sağlayabi
liyordu.13 N~tekim 1064 Şabanı evabirinde Trabzon, Akçaaba~ , nahiyesinden
Meıime~ Beşe. b. H~im, Sefer Beşe b: AJ.i, Ali Beşe b. Arslm ve Has_an Beşe
b. Mehmet mahke~ede; aynı karye sakinlerinden olup· mahkemede hazır olan
Timur b. Mehmet'in hUZÜrunğa.kelam edip "Timur'un sol tarafı bir.eliyle ayağı
maklu olup ve mahbun olmakla dağlarda esvap ve eskilerini çıkarıp tiryan
gezer. Mecnunluğu halinde a~aca çıkıp düşse, yüksek ye~lerdep kendini atsa
veya suya düşüp gark olsa hakim-i örf tarafından ihtimaldir ki bize renc~de
olunsun. Timur'un vaziyeti araştırılıp hüccet olunması talebimizdir~' demişİer,
Timur'un hakiki hali Müslümanlardan suıiı olunduğunda Timur'un sol tarafı bir
eliyle ayağı maklu olup ve mecnun olduğuna şehadet ettiklerinden başka
Timur'un mecnun olduğu müşahede edildiğinden mecnunluğu halinde ağaç~

i2

T.Ş. S.,

13

T. Ş.S.

1831, 6/2, 6/9.
1834, 27/6
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düşse

. •-....

veya yüksek yerden kendini atsa veya suya düşüp gark ol~a hakim-i örf tiLaddi eylernemesi için karye ahalilerine

tarafından karye ahalilerine kimsenin

v~ika ve~miştir. 14

·

Kayıtlardan anlaşıldığına göre

herhangi bir.ölüm h._adisesinde.ölen şahsın
statüsü yani Müslüman veya gayrimUslim olması, köle olup:olmadığı keşfin niteliğini değiştirmiyordu. Statüye bakılmaksızın. ölüm hadiseleri nde_yö~~ticiler
aynı prosedürü uygulamaya koymaktaydılar. Aşağıda bu konuya ilişkin çeşitij
misallerveri[nllştir.
·
•

.1

....

,.

•

. ....

.

ı

105~ Rebiyülevveli evabirinde Trabzon Valisi Mustafa Paşanın mübaşiri
~et Ağa Trabzon' dan D~kuzlu Hasan-:J3eyin validesinin vekili olan -Ahmet
Çelebi b. Arslan Önünde kelam edip bundan Üç gün önce mezbiminiıi-kölesi
Fatma Zağnos köprüsü altında meyyit bul_u nup şu anda mezbı,ırenin katili kim~
dir? nasıl ölmtiŞtür? Sual olunup ·gereğinin yapılması talebimdii demiş, vekil
'
cevabında "Fatma mecnune olup daima cünun üzere olduğuiıdan kendini köprüden atıp helak oldu bu husus için yanımda fetva vard.ıİ" deyip ibnz etmiştir:
Bakıldığında "aklı başında olmayan -kadın kendini yüksek bir mekandan atıp
' helak olsa mahallesi ehlinden veya karyesi ehllnden öşrü talep olunur mu? diye
sual olunduğunda: "Olunmaz" buyrulduğundan fetva gereğince :mezburlara
nesne lazım gelmeyip ve Fatma'run mecnune olup daima cünun üzere olduğuna
Musa b. Hasan Beşe, Bektaş b. Ömer, Ahmet b. Ahmet ve diğerlerinin= şahitlik
ettikleri yazılmıştır.lS
_ -;
__ . -. ~ .
/
'
::,. 1061 Muharreminde T~abzoiı Frenk Hisan ·m ahallesindeh ı<;as~pzade
Mehmet Beşe mahkemede kelam edip "mahalle sakinl~rinden I:efter veled-i
Yuri'nin c~yesi Katerina gece vakti suya giderken gece karanlığında-kapılan
önünde düşüp oradan daha aşağıya düŞmekl~ sol ayağı kınlıp, kollan pare
pare oldÜğuıidan ·başka sağ eli çıkıp diğer aiaıiın dahi y~a _bere olmuştur.
Hakiki hiııİİı keşf ve tahİir olma5'i matlubuindur"· demiş, mahkemeden tayin .
olunan mev~ana zeyl-i kitabda ismi olan Müslürn~ar ve Vali Hüseyin Paşanın
niübaşiri ile mahalle varıp keşf olunduğunda cariye haclise mahallindeki- ~e
ile davası olmadığını kendi fiili ile düştüğünü 'söylediği yazılıp~ haber
verİlmiştir.l6
·
'··
·ı; ·
· .-. - · .

14
15
16

T.Ş.S.,
T.Ş.S.,
T.Ş.S.,

.

.

1834, 27/6
1831, 16n, 16/8.
1832, 3/8

.
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1063 Zil.hiccesi evabirinde Trabzon, Aşağı Hisar Mahallesinden Dergah-ı
Ali Müteferrikalanndan Mehmet · Ağa ·b. Elhac Mehmet Ağa, mahkemede
"Hatuniye Evkafı karyelerinden Zülmera'da bahçem .olup·Ha'ıidaıi adiı::Irulum
bahçemden üzüm getirmek için ağaca Çıkıp ağaçtan dal kınlıp düşüp 'öldU·deôiL
ğinde, mahkemeden Mevlana Şaban .Efendi irsal :ohinı.ip o ·da zeyl-i kitapta
isimleri olı:ın Mü~lü~anlar ve Trabzon muhafaıasınd~ olan Mehiilet Paşa'mn
mübaşiİi M~s.iafa· Ağayla hususu keşf ·için mahalle varmış, b~ldığında
Handamıi dÜşüp Öidüğü tcihki.k olunup Mevlana ve Mübaşir talebiyle. yazılıp
rri~~nieye ha?.e r veİi.lı:ıliŞtirY.
· ·
· ·
..
·
Beylerbeyi, Trabzon eyaJetinin en üst dereceli yöneticisi olarak eyaletin
güvenliğinden de birinci derecede· sorumlu olan şahsiyetti. Bu manada. genel
<!Sayişi ilgilendiren konuların onunhuzuruna gelm~si veya ~yaletteki y~rleşim
birimlerinin özellijde deniz kıyısında olanların her hangi bir.saldın anında
fiziki
kapasitç
.olarak
yeterli
tutui.riiası
onun vaziİeleri. arasındaydı.
. ... - . . ';
.
.
.. .
. . ..
.. .
.., .
·

~

~

~

-

:,

Bu konudaiı olmak üzere vali ve kadı'nın birlikte araştırdıklan meselelerden birinin de genel asayiş ve toplum huzuru olduğu ·anlaşılmaktadır. Nitekim~
1062 Rebiyülahiri ~vasıtında.Trabzon O:vanis mahallesinden Hoç·Umerasi ve
Badesa adlı zımmiler mahkemede aym mah'alleden Berşukve veled-i Bar zımmi
ve Anase zımrrüyenin mahallelerinde meyhane edip, sarhoş feryadınd~ ·oturmağa kadir olm~dıklarım vaziyetin mahkemece araştırılıp riıen edi.lnlelerini isteInişlerdir. Mahkemeden Katip Mehmet Efendi ve zeyl-i kitapta isınl · olan
Müslümanl.arla Trabzon Valisi İbrahim Paşanın ~ethüdası , M~hmet..Ağamn
adainlarından l:İasaiı:Ağa· ~ahail~ye gİdip bakt.ıl4annda BerŞ'ıikve z~mi ve
Anase zımmiyeitin ~~l~rinde. küpler bulunup. mahaiıe iÇinde meyhm~ ettikieri
belirlendikt((~ . so~'\ bund_an sonra yapmamalanna tembih .ol~nuP, m~alli~d~
yaz.ılıp İn~~myy~ h~b~~;~~rilıİıiştl!.ıs....
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.1063 Rebiyülevveli evailin~e Trabzon Valisi · Osman ·Paşa'nın huzurun:;
daki mecliste Trabzon, Yomra• N ahiyesi Ladom .Sagir karyesinden Mustafa
Beşe b. Süleyman Beşe, ayru karyeden Asul veled-i Yanul Nasrani önünde
dava edip·"bundan önce;adı geçen Nasrani sabah vaktinde evimi basıp ·avretime
ve eviadıma ve bana dahi küfretti~ Sual olunsun" demiş, sual ve inkarından
sonra udül-i ricaiden Mustafa Beşe b. Turhan ve Murtaza Beşe mahkemede
17
18
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T. Ş.S.,
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hazır olup

"Asul Nasrani sabah vaktinde bizim huzurumuzda Mustafa Beşe'nin
avretine ve eviadına ve kendinin dahi dinine ve imaruna küfretti. Bu hususa
şahitleriz" demişlerdir. Adı geçen Nasrani'nin hali karye ahalisinden ye diğer
kimselerden sorulduğunda Nasrani'nin fiil ve alıvalinden Müslüman ve
Nasranilerin şikayetçi oldukları yazılmıştır. 19
Güvenlik hususunda önde gelen meselelerden birinin Trabzon kalesinin
tamir ve bakımı olduğu görülmektedir. Hemeiı her yıl bu tamirierin devam etmesi, ve oldukça önemli ıİtilctarda paranın harcanınası, bu yıllarda sıkça karşı
laşılan Kazak saldırılarına karşı şehrin savunmasına özen gösterilip, merkezi
yönetimin Trabzon Valisi ve diğer yöneticilerini uyarmak sure~yle Trabzon
kalesine verdiği önemi ortaya koymaktadır.20
1059 Cemaziyülevveli 18'i taiihli olup, Trabzon Beylerbey.i , Trabzon
Kadısı ve Trabzon iskelesi Gümrüğü Eminine hitaben gönderilen feqnanda
Trabzon kalesi burç ve barularının 1055'yılında tamir ediİdiği, anc·ak hali hazır
da üç kalenin burç v~ barularının ziyade tamire ihtiyaç gösterdiğinin bildirildiği,
Hazine-i Amire'de Başmuhasebe defterlerine bakılarak, kale tamire muhtaç olduğunda paranın Trabzon iskelesi mukataasından alındığı görüldüğünden yine
"bu usul üzere 28.000 akçenin verilmesi ve hin-i muhasebede deyne mahsup
olunması" istenmektedir. Permanda devamla Trabzon Valisi Musa Bey ve
Dizdar İbrahim Ağa'mn 28.000 akçeyi İskele Emini Mehmet Ağadan alıp, kale
tamiri için gerekenleri aldıktan sonra inşaat için emir verdiği bildirilmektectir.2L
•

•

•
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Trabzon kalesinin tamirine ve iyi durumda olmasına dikkat edildiğini gösteren ba~ka kayıtlara da sahibiz. 1062 Cemaziyülevveli evabirinde Trabzon
Valisi İbrahim Paşa huzılruıidak{ mecliste Trabzon kaleslıiin tamir edilmeye
muhtaç olduğu, gereken paraıiın her sene Trabzon iskelesi gelirlerinden verildiği, bu sene için verilmesi gereken paranın tahsis edilmediğinin belirtilerek bu
paranın alınması gerekliliği belirtilmiştir. l l Şevval1062 taıihJ.i bir heratta kale
tamirinin tekrar söz konusu edildiği anlaşılmaktadır. Buna göre tamir içiiı
gerekli para iskele gelirinden karşılanmakta iken bu yapılmadığından, Trabzon
Kadısı Mahmut Efendi durumu İstanbul'a aksettirmiştir. İstanbul'dan gönderilen yazıda her yıl kalenin burç ve barosunun onarımı için İskele mukataasından
19
20
21
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2&.000 akçe verildiği yazılmıştır. Dolayısıyla şimdi de görevli şahsa belirtilen
meblağın teslim edilerek tamir işinin yapılması ilgililere emredilmiştir.22 . ·
Beylerbeyi ve eyalet ileri gelenlerinineyaletin güvenliği hususunda ncisıl
hareket ettiklerini göstermesi açısından elimizde önemli. bir kıiyıt bulunmak~
tadır. 1063 Şahanının 21: gününde Trabzon civarında Görekkalesindeki Dergah-ı Ali Yeniçerilerinin Serdan Osman Beşe ve kaİe dizdan tarafından Ahmet
vasıtasıyla mektup gönderilmiş, oku.nduğunda Rus eşkıyasından. on dokuz
pare şaykanın Tireboh~ kalesini _qıuhasara edip üç gündür Müslümanları zebun
eylediği, kaleye yardım gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir. Bunun ~erine
Trabzon Valisi Vezir Mehmet Paşa, Trabzon Müftüsü Hüseyin Efendi ve sair
ayan-ı vilayet ile meclis akd olunmuş, kaleye bir miktar asker ile yeteri miktarda
barut ve kurşun gönderilmeşi maksadıyla Paşa, ağaları~dan hazinerları Yahya
Ağa'yı Ebubekir Çavuş v~ 50 nefer 'tüfenk endaz beşlüyü mükellef ve müsellah
kale imdadına göndeı;ip, bundan başka 50 vukiyye barut, 10 vukiyye kurş~.
100 kulaç fitil ve 20 nefer tımare.çbabın~an cebelünün kaleye yardıma gi~eri
kaydolunmuştur.23
·
İncelenen yıllarda yeni~erilerle ilgili değişik asayiş mes~lelerinin beylerbeyi divanına aksettiği görülmektedir. Nitekim, 1058 Şevvali evabirinde
Trabzon Valisi Mustafa Paşa'nın huzurundaki mecliste Sürmene kaiasıiida
sakin yeniçerilerden Beşir, Hariı.za, Bektaş, Kara Hamza, Ali ve kardeşi İlamza
ve diğer BeŞir, ibnih.im,· Me~et ve diğerleri d~a önce ·oönye Sancağı b_e yi
olan Ali Bey'i dava edip "AH Bey, yeiıiçeri yoldaşları ve mecliste hazir olan
Abdurrahman b. İskerider ~e Alİ b. Fazlıyı hapsedip, vurup renCide edip
Abdurrahman'ın 50 kuruş· ve Ali'nin 30 kuiuşunu alıp zulmetmiştir," diyerek
dava etlnişler, ancak buiıların .başkalarının davasını gütınderi meşru olina~ğı
kendilerine bildirilmiştir. Abdurrahman ve Ali mahkemeye getirilerek sual
olunmuş, onlar da dava edip:AH Bey'in i~arındari sonra davacılardan davaIanna mutabık delil talep olunmuştur. Mahkeme davacıların araştırılınasını
isteyip davacılara. İslam sual plunduğunda yeı:Uçeriler "yeniçeri ~esine bu
şekilde sual ol~az biz böyle mahkemeye razı değiliz" demişler,. mahkeme
dağılıp, yeniçeriler hilafı şer' b4" çok kelime edip şer' i şerife i~t etmedikleri

22
23
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düzen ve cemaat -edip şer ve Jesatlan hakikat olduğu . yazılmıştır.24 izleyen
yıllarda daBürmene'de sakin yfmiçerllerle Trabzon yöneticileri arasında -mesele
lerin devam ettiği anlaşılmaktadır. Nitekim, 1062 Cemaziyülevvelinde Sürmene
kaza,sındili Y.eniç~rlıerıe Trabzon vallsi~Thralı!pı Paş~ ~asında ~eyd~a gel~p
anl~şmazlığın ortad.an kaldınlm~sı için ~ürac~at: ~difmiş ve_iki ·. ~ar~ın
. anlaşması ile durum h~edilmiştir.25 .
·
. ..
.·:.
Beylerbeyi elivaruna akseden değişik meseleler arasında göze Çarpartlardan-biri de kanunsuz olarak devlet otoritesine müdahale edenierle ilgilidir. Bu
cüriıleden -olmak üzei:e 1066 Ceıiıaziyülaruresi eva5ıtında· Trabzoiı'valisi Hasan
Paşanın huzftrunda meclis olunduğund·a-Trabzon Eyateli Öf kazası reayasi
mahkemede vaziyetlerinden bahisle kazftlaruida sakin yerliden bazıkiliıseletin
avanz, nüzül, subaşılık, gümrük· emaneti, ihtisab ve: sıiir 'hizmetlere·kanşıp
tüccar tarresinden ve reayactan kanunsuz ve fazla akçe·almalarıyla vilayetleriıie
bezirgan ve yiyecek gelmeyip yokluk ve kıtlığa sebep · olduğunu ; a.falanİıda
yerliden bir kimse bu çeşit-hizmetlere kanşiliasın-diye abd ii şart edip bu 'abit ve
şartlan sicil ve hüccet olunmuş iken yine yerliden Kalmanoğlu A:li ·B ey,
Kalman(!ğlu _Mehm~t Beşe, Kamilo&l~ ~urd, Kociya_noğlu Kurd_~eşe, Kirli
Mustf!!a ve Zolbine Mahmut ~dlı şahisiarın ~tler;ini bozup her..b4i Qizmete
karışıp zulüm ve· taaddiden geri ka~madıkları, bunların b.u çeşit engelleme: ye
tecavüzlerinden v~tam bırakma ve evlerini terk etme söz konusu .olup. ,eğer
haklaı;ından g~li~ıı;ı:ıez ise Asit~e-i Saadete..ehl ii iyalleri.yle vmn~~ın: ~~
hakJcak olduğunu bi~dinnişler, bunların hali :rra~zon ayam, eşraf! ye isimleri
vesik~ ekinde olan Müslüman1ardan sorulduğunda adı .g~çe~ şalusların ~ruma
fu~araya z~lünı ve taadd!den geri. kalınaçlıkları __be Wo}d uğundan daJıa _~~ce
haklarında birkaç defa emı;-i_ Ş,~rif gel~ş olup her bakı.mdan haJdarındap
gelinmesinin lazım. olduğu, _reayanın _adı g~çe~er hakkında yaptıkları ._ş~aye_t
doğrudur diye hab~r. v~rd~eri talep üzerin.e yazılıp ~ir örneği da\'acıl.~~
gere~ğinde kull ~~ .üzere.ve~ştir?~.. , ·. . ..
. .ı
Oldukça değişik meseleler a.raSında borç:davalarirun da- gerektiğinde' bey
lerbeyi divanına getirilebildiği ·görühnektedir. izleyen- kayıtlar bir ·devlet
görevlisi ile gayrimuslim arasindaki borç davasına·ait olmakla önemlidir; 1061
24
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Cemaziyülahiresi evailinde· Gümüşhane'den Murat Nasraninin oğlu Tınas
Trabzon Valisi Abdtilbaki Paşa buiurundaki mecliste daha önce Rum Canibi
Defterdan olan Ahmet Efendi b. Öm~r Çavuş'u dava edip Ahmet Efendi'den
1440 kuruş alacağı olduğunu birkaç defa dava ve talep ettiğini aralannda anlaş
mazlıktan so~ 750_kuruşa_ sulh oldukl~ Ahmet Efep_
d i'nin mebl~ğı ~eslime
ta~hüt e_t~iği~ ancak ve~ediğini sual olunup alıll!flasını talep -~ttiğini
bildirmiş, su~ ye inkannd~ sonra udül-i ıicalden Elhac ~ehmet Ağa, Elhac
Mustafa Ağ~ b.. Hamz~ Beş~•. O~abaşı Tevzizade Ali Çelebi ve K;ale Dizdan
İbrahim Ağa mecliste hazır olup.davacı Tınas'ın Ahmet Efendi'den·1440 kuruş
alacağı ~ldu.ğunu sulhtan ~~~a 7.50 klı:ruş v~rmeyi taahhüt ettiğini -buna şahit
olup şehadet ettiklerini bildirmİşler, ş~tlikl~ri kabul edilip tembip. ~~u~uştur.
1061 Cemaziyülahiresi ev_ahirine ait ve yuk~~aki davanın dev?JIU _niteliğindeki
ikinci bir kayıtta ise borçlu Ahmet Efendi ve alacaklı
Tınas
Nasrani'.nin
daha
•
...
.
....
evvelden b.o.rç-alacak ilişkisind~. oldukları_ ~aşılmaktadır: Buna göre Tınas
tarafına verilen hükmü hümayun ger_eğince d~a önce Ahmet Efendi •den
4366,5 kuruşu aldığını şimdi de sulh sonucu. alması gereken 750 kuruşu aldı
ğını ve AhmetEfendi'de
haİda.
kalmadığıİıı mahkemede beyan etmektedir.27
.
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. Vergi davalan da gerektiğinqe Paşa divanına gelmektey~. Izlex~n ~avada
bir gayrimüslimin dava edildiğini ~örmek!e_yiz. Burada ~ate ş~yan olan hususlardan biri ·de Trabzon divanında gı:rektiğin~e müracaat edilmek ~ere tutulduğu bildirilen mufassal defterl~rdir..B~ şekilde yergi ~aşmazlıklan merkeze
havale,edilmeden yerinde halledilebiliyordu. Nitekim, 1066 Ceınaziyülahire&i
evasıtında Tra?zon .Vali~~ Bili Paşanın meclisinde daha Önce İspir. ~anc~ğı ~eyi
olan Ömer Bey Sürmene Kazası'na tabi' Z,angi karyesinden olup Trabzon'da
Ayovasil· M$~esinde sakin.olan Liyo veled-i Sava'yı dava edip, Liyo'nun zeameti karyelerinden Zangi k~esinde raiyet oğlu raiy~t olup Mucil neslinden
olduğumufassal-ı sultarnde kayıtlı iken Trabzon'da sakin olup lazım gelen rüsfun-ı örfiyesiİıi talep etti~nde vermediğini suaı olunup sOret-i mufassal-ı'
sultam ve şer' ·ve kanun gereğince rusılın-ı örtiyesinin alınmasını talep etmiş,
Liyo cevabında "ben 'I,'rabzon'da Ayovasi.ı Mahallesi'nde sakinim n~slim Mucil
demekle marı1ftur. Ancaic'ömer Bey'in reayası olduğunın bilmiyorum" deiniş;
Divan-ı Trabz~n' da rİıahfı1z ol~ · mufass3ı.:i sultariiye bakıldıitnda' kMye-i
Zangi tabi'-i Sürmene Arab veled-i SavaMucil kaydı olup Liyo da ceddinin
•

27
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Arab veled-i SavaMucil olduğunu itiraf ettiğinden mufassal-ı sultani gereğinc~
Ömer Bey'in reayası olduğu görülmüş ve mOcibiyle hükm olunmuştur.ıs

Mütesellim
Beylerbeyi ve sancak beylerinin sefer veya başka sebeplerle· kendi görev
yerlerinde bulunamadıklan zamanlarda yerlerine tayin ettikleri ·kimseler olan
müt~sellimler, bulunduklan bölgede devlete, beylerbeyi ve sanc3.k beyine ait ·
gelirleri topladıklan gi?i· oranın idaresini de Üstle~erdi. Mütesellimliğ~ tayiii
için belirli bir kaide olmıimakla birlikte genellikle tanıiu~ış yerli aileler terc~
edilirdi. Çünkü vergi toplamak ve idareyi aksatmadan yürütmek !Çin geniş bir
kadroya ihtiyaç vardı. Dışandan veya merkezden tayin·t?dilenlerin bunları kısa
zamanda sağlaması zor olmilk:taydı.29 İncelenen dönenide Trabzon vilayetinde
de zaman zaman mütesellimlerin vazifeli olduklan anliışilmaktadır. Valinin temsilcisi sıfatıyla bu kişiler kendilerine intikal eden ineselelerle ilgilenmekteydi1er.
Aşağıda mütesellimlerin ilgilendikleri davalardan bir kısım İnisa11~r verilmiştir.
:
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1063 Zilkadesi evabirinde Maçka Kazası Kelazi karyesinden Sofiya bint
Bahadır mahkemede "Trabzon Zeytinlik mahallesinden Benayute v~led-i Tekfur
ve yine karye sakinlerinden Sudus veled-i Bıçakçı Yur zımmiler ile oğlum Yerdan karye sınırında gece vakti giderken Bıçakçı Yur tüfek atıp oğlum Yerdan'ın sol diziı'ıin üstünden vuıiıp öldürdü. Oğlumun meyyiti üç gündür orada
kalıp Maçka' da kadı olmadığından keşfi de olmayıp mahkemeden vanlıp keşf
v·e tahrir olunması talebimdir" · demiş, mahkemeden Mevlana Mehmet Efendi,
zeyl-i kitapta ismi olan Müslümanlar, Trabzon Valisi Vezir Mehmet P~anın
mütesellimi Mustafa Ağa tarafından· mübaşir tayin olunan Elhac Mehmet Ağayla
birlikte mahalle vaımış, Yordan'ı sol dizinin üzerinden vurulmuş ve Ölmüş bir
halde bulduklarını tahrir edip mahkemeye haber verıni§lerdir.30
1065 Şahanı evasıtınd~ Trabzon Vilayetinde minmiran olan Musa
Paşa'nın mütesellimi olan Ali Ağa'run vekili Mustafa Çelebi b. Yusuf mahkemede Tr~bzon Debbağhane mahallesinden İbrahim Beşe b. Alaaddin'i dava edip
ayru mahalleden iken bundan önce vefat eden Nisa bint Kasap Muslu'nun
bü~,n muhallefatı beytü'l-maia iut iken İbrahim Beşe'ni!l müd~iı.ıe etti~ sq~
28
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olunup . bıra.laıJ.asım talep. etmiş, İbrahim Beşe ceva~ıilda aslında Nisa Harun'un baba'sı Alaaddin'in kardeşiRaziye Harun'un kızı olduğunu, bu hususu
Müslümanların bildiğini söylemiştir. Musa Çelebi hustıSu inkar, edip, İbrahim
Beşenin sözlerine delil istendiğinde Esseyyit Mustafa Efendi b. Mehmet elimam ve Yakup ÇeJebi b ..Eyyüb Çelebi mahke.m ede hazır olup "Nisa Harun,
"~ramm Beşe benlın vilideqı R~iy~ Ha~'un kıı:rdeşi Aİaaddin'in diye ikrar
edip bizi ş,aıti,feyled~
deı:pişlerdir.
~~nun üzerine
Mustafa.Çelebi
muarı.z..adan
•
t
. ••
.•
., •
..
•
ıiı~n t?dilmiştir?I Bu davaya ek olatak :1 065 R~azanı .Qıırres~nÇ~ , Yeniçum~
~3Jıall~shıdenMü4ürd;n. Ali A.ğa, Sai:ıımış ve Mustafa .ad!J. Şahısların~~
çalanAcem taifesincien Mehmet b. Abdullah'ın ciüriımıirıun müteseilini. A,li
Ağa'mn huzunindald m~cli~te görüşüldügu anlaş~atctadır:3ı:· . · :· .
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, Kadı
. Kadıların .,_vazife alanları ile ilgili bir tafsilata girilecek olursa tiışrada oldukça geniş 'bir alana ·hükmettiklerini söylemek mümkUndür. ·Şer' i ·hulcqkun
uygulayıcısı olan kadı'nın tek görevi yargı değildi: Sanatkar ve esnafın kontrolü, lonca düzeninin, yönetimin ve bununla ilgili kuralların gözetimi, şehrin
ekonomik hayatıyla yak;ından ilgili olarak fiyat tespit ve kontrolü, şehir~~rin alt
yapı t~sislerinin
denetiİni,
imar nizarnının
·korun.İnası,
vakıf- ...,yöneticilerinin
. .
.
.
.
.
.
.
denetlenmes~. bu konud~ .atamalarla ilgili olar~ ıı:rzda bulunmak gibi, hepsi
ayrılmaz bir bütün teşkil eden çeşitli görevleri 'vardı. 33
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. .. : Trabzqn'da ka~'mn :yukarıda belirlenen görevlerini yaptığına dair'bfr
çok kayıt bulunıiıaktadır. Kadı yargı görevini inahfil-i kaza·veya meclis-i şer'
denil~n mahkemede yerine ge~ektedir. Sicillerdeki çeşitli·kayıtlarda belirtilen
katip, muhzır ve muhzirbaşı tayinlerinden de bü görevlilerin kadı'ların yariı
sıra mahkemelerde görev yaptığı anlaşılmaktadır. Bunlara ek olarak. kadı'lar
çeşitli hadiselerin yerinde araştırılması gerektiğinde mesela mülk ihtilaflarında
mera, yaylak uyuşmazlığında veya ölüm hadiselerinde naiplerden yararlanmış
lardır. Mahkeme kayı~arında davanın çeşidine bağlı olarak meslek gruplarİ
31
32

33

T.Ş.S.,

1835., 7/11.
1835, 8/1.
· Osmanlı Devleti'nde kadı, yargı görevleri,.~ra yörietimindeK:f~olU hakkında tarsilatlı
bilgi için bakınız. İ. Ortay lı, Hukuk ve İdare Adamı Oİarak Osma~iı Devleti'nde Kadı,
Ankara 1994; A. AkgtindUz, "Osmanlı Devletinde Adli · Teşkilat ve Yargılama
Usulleri", Yeni Türkiye 10, Temmuz-Ağustos 1996, s. 966-99f; F. Emecen·, Osmanlı
Devleti ve Medeniyeri Tarihi, Cilt I, s. 391-401.
·
·
T.Ş.S.,
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değişen ve kendilerine şuhudü'l-hal denilen kimselerin isi.mıeri -:yer almaktadır.
Bu kayıtlarda mesela askeri taifesi ile ilgili bir dava ise askeri nitelikli kişileri,
ticarete ait bir dava ise: ticaret erbabırun şühfidü'l-hald~ yer aldıkları tespit
edilmiştir.34

:

.

· ·incelenen y)llardald Trabzon'un nüfus durumuna b~dlği~da ·Müslü~
manlann nüfus olarak gayrimüslimlerin önünde olduğu gört4me~ecfu.35 M~s
lümanlaim kadı mahkemelerini değişik işlemler ve davalar içiı;i ~llanmalarının
gayrimüsli.mlere göre daha fazla olduğu görülme~edir. _)'"in<? :rrabzon' da
gayrimüslimlerin değişik mevzulardaki birçok davalarını kadı mahkemesine getirdi.İderi görtilmektedir. Bu davalar arasında gayrimüsliml~rin kadı mahkemelerine getirmek zorunda olmadığı şahıs hukukuna ait davalar da bulunmaktafut.
Zunmilerin kadı mahkemelerini kullanmaları sadece ·Trabzon' a has bir durum
olmayıp, Osmanlı Devleti' nde gayrimUslim nüfusa sahip diğer şeh.iilerde de
. gayrimUslimler kadı mahkemelerini kullanmışlardır. 3Ç_incelediğimiz dönem itibariyle misal olması açısından Müslüman ve Hıristiyanların mülk satışları ve
borçlar açısından kadı mahkemelerini kullanmalarına bakıldığında önüm~e
şöyle bir tablo çıkmaktadır. ·

Değerlendirmeye alİnan 6 adet Trabzon şer' iye ·sicilind~ toplam 5531
kayıt bulunmaktadır. Mülk satışları açısından 1643;1653 Yınarı arasıncia
siciliere yansıyan kayıtlara göre toplam 797 adet "mülk satışı gerçekleşmiş olup
bunun 561 (%70) adedi Müslümanlar tarafından, 232 (%30) adedi de ·Hı.İis
tiyanlar tarafından .gerçekleştirilmiştir. Bu rakamlar değişik. din guruplarının
kadı mahkemelerini....kullanmalarına misal teşkil etmektedir. Ayiu · şekilde
incelenen dönem içerisinde Eyaletteki borç kayıtları gözden geçirildiğinde
siciliere yansıyan toplam 312 adet borç kaydında taraflardan borç veren taraf
olarak kayıtlara yansıyan Müslümanlar 23~ (%76,5), Hıristiyanlar da 73
(%23,5) adet olarak sicillere yansımış bulun:m~dır.37

.·.:

34
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36
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T.Ş.S., 1832, 512; 1833,,14/1; 1834, 2111; 1835, 49/ll.
Fethinden incelediğimiz döneme kadarki nUfus hareketleri açısırtdan tafsilatlı bilgi için
bakınız. H. Bostan, XV-XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve İktisadi Hayat,
Ankara 2002, s. 123-265.
Bu konuda bakınız. R. Jennings, "Zimrnis (non-Muslims) in early 17th Century
Ottoman Judicial Records: The Sharia Court of Anatelian Kayseri," Journal of the
Economic aTlfl social History ofthe Orient, 21 (1978), 225-93.
_
Tafsilatlı bilgi için bakınız. K. İnan, "Trabzon Şer'iye Sicillerine Göre 17. Yüzyıl
Ortalanoda Borç-Alacak İlişkileri", İslamiyat 2 (1999): 91-109."Aynı yazar, "1831
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Trabzon mahkemesine intikal eden ehl-i örf ile alakah kayıtlar halkıiı bunları kadı mahkemesine şikayet edebildikleıjni gösterdiği kadar kadı'nın bunları
yanlış uygulamalar sebebiyle denetleyebildiğirii 'de göstermektedir. Kayıtlara
gör~ ~aQı da ~~ndisine, JFarşı girişilen adalet~ ı,ıymama veya kuvvetkullanılması
gibi d~ar.~~ yalinin ~ivanına başvurabilmekt~ydi. Nitekim ~0.5~ ,Ş~'0'~
·evasıtında Trabzon Valisi Mehmet Paşa'nın' huzurundaki mecliste Rize kadısı
• •
•
•
': ·
•
'
•
•
1
'
•
... :
•
Mevlana Ei?u Bekir J3fendi mahkemede yine Rize ,kasiıbasından Ali Efenili'yi
d aya edip ll Ali. Efeiıdi peru .ırı~emede. 'm uhkem darP. edip, sağ gözümü Y:iriiayarak ziy~~a. zarar'getirdi siıiıl olunup iqa.:ı hak o.l unmak ~atlubumdur" demiş, Ali Efendi. hususu ~ab~· ~tnieyip davacıdan davasınİ destekleyen delil
talep olunmuş udul-ı r;icalden Ali Efendi b. Hasan ve diğer Ali Çelebi b. Ahmet
mahkemede bazlİ olup "Ali Efendi "kadıyla dövüşüp darp . ey.ledim hizi
barıştıiın mabeynimiz
eyledik" diye darp ettiğini ikrar etti bu hususa
şahitleriz şahitlik ederiZ'; dediklerinden ve şahitliklerfkabul olunduğundan sonra
Ebu Bekir Efendiiıin gözÜnün ziyasına zarar geldiğini beyan için.ehl-i hibreye
.
havale olunmuŞtur.38 ~ ··.
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1060 Safe~ evasıtı~da. Sümıene kazasında sakin yeniçeriler umumen
Divan-ı Tcibzon'a gellp silime.ne silinleçinden Aşkuoğlu Yıiş~ Beşe, KeŞanlı

B~eldaş Beş'e ~· İbrahiriı;Kurt Mehmet'oğlu.Serdru:; ~aıp.za Beşe v~'Kabao~lu
~e~ B~Şepin ?iu~a~~~şıiaa ,sebep_, o~duklaiJ.. alet-i ~~ ile gezip p~ard_a ve
kary~leı;de kimini

darp v~ kimini mecruh edip ve kiminin emval ve erzakını al,ıp
z~·-~~erl~n.nih~ye~· ~4ijayıp, ~ilay~~· ~~dısı.~ cebre~· y~~~ aıtp•. li_e~hapgf
bir ş~:ı.ct.lde h~n yerine g;~~m,ysi mü~~n .olmadığı.ndaı:ı
davarnızı divan-i
.
.
..
• .
.
.,
Trabzçm' da görüln.ıesi. için mahk.emçden mürasele ve Trabzon vilayeti valisinden'·~9.em' ~e· Y:eniÇeri Zabiti ~a{ından ·yÖldaş gÖnderitip adı g~çenleri şer) ·
şeri(e'.'d~vet ~yledi14eii'itde b~niar itaa( e'tmeyip gel~edikİerl fetvay ı Şenfe
mucİblıice h~cc~t olunmuş~. ·ş~ ~da vilayet ayiuundan bunİaqn du.ruml~n
~o~fup' sözl~~n 'yaiılm~~nı iaıep ederiı: demişlerdir. Trabzon'un ay~ ye
eş'rafından, zUaıi:ıa ve erbab-ı tımarından ve Sümiene·kaza.Simn 3halishideİi ve
bi. g~aZ . Müslifnianlard~ sond~u~nda bunlapn kendi hatlerind~ -ol~~yİp
belirtilen fiilieri işledikİeri bunlara olarak kendi başlarına vilayete 400 kuruş
saliyane edip karye karye gezip tahsil ettikleri haber verilmiş, Trabzon iskelesi
1

•
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~

~
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Nolu Şer'iye Siciline Göre 17. Yüzyıl Ortalannda Trabzon; da Mülk Sabşlan." Tilrk
120 (1999): 103-124.
·
· ·
·
T.Ş.S., 1831, 29/14
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Emini Mehrpet Ağa kendi iltizamma dahil olan' Sürmene mukataası 1059
senesinden bunlann yüzünden miriye bir akçe verilmez olduğunu bildirmiş ve
adı geçenlerin fesatlannın zahir olduğu yazılmıştır. 39
.
Yukandaki kaydı
·da yine. sutin~iıe'ka"
. takip eden bir di~er sicil kaydında
.
. •. . . , .
zası sakini olan yeniçeriler adı geçen şahıslar için mahk~meden ~~rasele.,
vilayet valisi ve Yeniçeri Zabiti tarafından adem ve yol~aş gönderildiğim
mezburlann itaat etmediklerini b~ ·şekilde itaat etmeyenİer . ve inat. e'denier
hakkında şeyhülislamdan fetvalan olduğu bakılaraıc tıüccet verilıİıe~i: isteridiğinde bı.'ı şahıslara müraseleyi ~erip şer' i şerife _davet edenlere s~fuldftğ~nda
bunlann gelmeyip itaat etmediklerini haber verdikten sonra kaza sakini yeniçerilerde olan fetvaya bakıldığında "bunlara şer' an ne lazım, geldi'ği sorulduğunda
cevabında: Kafir olurlar. Zevceleri olanların ·zevceleri.; ba§in 'ol'rit•• di~e
buyruiduğundan fetva gereğince itaat-ı şer' i şerif etmedikleri ve inat edip engel
çıkardıklarından kafir oİup zev~ele~n bayin oldu&u yaz~ştır.40 ' · · ·. ·, ,

.. : - ..
.
.
Kadılara yönelik bir başka şiddet hareketinin vergi talebi sırasında mey-

.

~;

dana geldiği görülmektedir 1062 Rebiyülahiri evasıtında Trabzon Eyaletine tabi
Süimene kazası Muncana karyesi tımanna mutasamf olan Zaim İkbal Ağa ve
Behram Ağ~ mahkemede Siirmene kazas·ı Muncana Ayo Gorgcir ~ıilıallesfnd~n
Osman b. Mehmet, Murat b. Abd~llah, Hasan b. Mehrne~).fu~ta:fa b':· ~i:iseyin,
Ali b. Mehmet ve Yusuf b. Abdullah önünde kelam edip adı geçen karyeye tabi
Muncana Zol ve Vizera ıİıahalle reayasının vernieleri gere~eıi şer' iv~ örli."vergilerini irat ettiği emr-i şerif mucibİnce atmak için sümiene Kadısı ·Mevlana
Mdimet Efendi' den mürasele gönderdiğini bunların itaat etm~cİ.ildeİiri.i kadı 'iie
birlikte karyeye gittikleriİide ise üzerlerine ~et-i hiırb ile gelip kadı~ yar3ıayıp
engel çıkardıklarının mahallinde sicil ve hüccet Ölunduğunu, bun:.ida olalıı.aİın
bu fesada sebep olanlar olduğunu ve sual olunmasını bildirniiş·, adı 'g~ç~n!r~~ya
cevaplarında Muncaİıa Zol ve Vizera mahalleleri reayaSındaİı Halil b.' Abdullah
Mehmet v~ Osman ve Tatuİ Ermeni adlı kimselerin had~s~nin b~şları ölup
daima fesat üzerine·oldu:tqan, şer-i şeiife ve einr-i hüniayu·na itaatlen yoktur
diyerek haber verdikleri .zailnıeriiı truepleriyle y~ştır.4ı :· · ': · .. · . .. ·

..

., ~.
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41

T.Ş.S.,

1831, 43/1.
1831, 43/2.
1832, 101/3.
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Sadece Trabzon eyaletindek.i yerleşim birinilerinden değil, Osmanlı
Devleti'nin değişik coğrafyalarından özellikle de Trabzon'un Karadeniz' e kıyı:.
sı olan diğer Osmanlı yerleşim merke~leriyle olan ticari ve askeri ilişkileri sebebiyle çeşitli meselelerin Trabzoiı kadı ni~~mesine in_tikal ettiğigörülmekt~
cÜr.42 Aşa~da bu konuya dair çeşitli misaİİer verilmiştir. Özellikle Rusya'r~ın
Karadeniz~ kuzeyinde bir güç olarak ortaya ~ıİan~ııidan sp~a Osmanlılann
bir ~ç kaİesi durumuna gel~n Azak J:<.al~si. ihtiyaÇianinn .Tr~bz~n· şel?rlnden
karşılanması bu kalenin ihtiyaçlan ~e ilgili çeşitli meselelerin siciliere yanSlJilaSı sonucunu doğurmuştur.

in

Nitekim 1063 Rebiyülahiri evailinde Azak kalesi-muhafazasina memur
olan Dergah-i Ali yeniçerilerinin ağası Ahmet Ağa, Kul Çavuşu Selman Ağa,
Beşlü Ağası Şaban Ağa; Azeb Ağas~ Muslu, Cebeci Ağasi Hasan ve On Altıncı
Ahmet :Ağa' mn vekili Gedikli· Hasan Ağa mahkemede sefine reisierinden -ve
Atina kazasından Hasan: Reis ' ve· şeriki levent Reis adir-znnıniyi dava edip
Hasan Reis ve Levent zimminiri sefinesine Aza:Ic kalesi muhafazasında olan
Müslümari askerler için miri tarafından tahmil olunari"lOOO kile İstanbuli
buğdayı adı geçen reisierin mahalline teslim etmeyip zımmetlerinde kaldığını
vekil olması hasebiyle talep ettiğini vaziyetin sual olunup alınmasını istediğini
bildirmiş, Hasan ve Levent Reis cevaplannda "zlkrolunaiı 7000 kile İstanbuli
buğday Azak kalesine teslim edilmek üzere sefinemize yüklendikten sonra
giderken fırtına olup .d~cya şidde_tinden 1600 kile buğd~y deryaya döküldü ve
700 kile buğdayı ~ak'~.t~slim.edip geriye kalanı da çrlqınp verı:r{ek üze~e iken
R~-s~lar geldiğind~n gemİyi kaıdmp fırar ettik" dernişlerdlı:. MUbaşir Mumcu
Hascin Ağa bu .izahı kabul etmeyip Hasan Reis ve -~ve~t Rei,sten sözleri~
destekleyen delil iştendiğinde udul~i ricald~~ M~staf~ Beşe ve.Fazlı b. Mehmet
ı;naıikemede hazrr.ol~p "Hasan ve Levent Reisİer zilıofun~ buidayı sefinesine
yü~ey!p A~ak· kalesin~ ~derken fırtına .qlup derya Şi4de~den 160Q kile
İstanbuli buğday ölçüp deryaya d9küp v.e yedi yüz kile: buğday dahi Azak
beytne
teslim eylediler
bu hus~s~
demi.şlerdir.4~
....
.
.
. şahltleriz".
.
.

.

~

;

1065 Zilhiccesi 4. gününe ait bir kayıtta da Akkerman vilayetinde sakin
olup orada vefat eden Pir Ali ve İbrahim Çelebi'nin Trabzon Aşağı Hisar -mahallesinde olan mülk menzillerine ait bir davanın Akkerman'da vefat edenlerin·
.

42

T.Ş.S.,

43

T.Ş. S.,

1835, 13/11; 1833:, 40/8, 1835, 1n.
1833, 31n,32/1,2.
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vekili sıfatıyla Abdurrahman Ağa tarafından Trabzon mahkemesinde dile
getirilerek görüşüldüğü aplaşılmaktadır.44
Çalışmamızda incelenen yıllar boyunca devam eden, -.d aha sonra ~a
sUrecek olan ve Osmanlı Devleti'nin bütün gücünü yönelttiği Glrit. mliha.c?~ası
sebebiyle de siclllere çeşitli davaiar yansımıştır.45 Nitekim, 1063 Saferinde
Trabzon EyaJetine tabi Rize kasabasından DeP,iş Beşe mahkemede tylehmet
Beşe huzurunda iddia edip~ "kardeşi Mehmet Beşe'nin Girit ceziresinde adı
geçen Mehmet Beşe'ye tOO .kuruş eman~t vererek kendisine -teslim etmesini
söylediğini ve zikrolunan 100 kuruşu Mehmet Beşe' den talep ettiğinde vermek
istemediğini sual olunmasını istemiştir. Sualden sonra Mehmet Beşe 100
kuruşu Mehmet Beşe bana Girit ceziresinde emanet verip "kardeşime _
t eslim et"
dedi. B~n de sefine ile gelirken sefine dahi -battı. Zikrolunan 100 kuruş kendi
malım ile birlikte zayi oldu. ,Yan1Jllda fetvam var" .diyerek ibraz. ettiğinde
fetvada "Zeyd Amra bir miktar akçeyi emanet olarak teslim edip kardeşine vermesi için emrettiğinde, bu miktar II!eblağ takdir· ile deryada gark.olsa Arnr-ı
me~kuma zimmet lazım olur mu?_El-cevap: "Olmaz" diye buyrulduğundan
zikrolunan emanet 100 kuruşu mezbur :ryıehmet Beşe'ye kendisi kaybetmediğine, başka bir kimseye vermediğine yemin teklif olunmuş, ·yemin edince
fetva gereği Derviş Beşe muarızadan men olun.muştur.46.

Kadı mahkemelen; halk için olduğu kadar kadı içinde' kayıt gereken

işlemlerinde başvurabileceği bir ri{erci idi. Kadı, gerektiğtnde kendi işleniİerini
de burada tescil ettirme imkanına· sahlpti. "Bu_cü~edi:m 'dlİnak -üzere Trabzon

Kadısi Mahmut Efendi'nin iki" ayn kayıita yer aldığİm gÖrmekteyiz: .Buna
göre; 1061 Cemaziyülevveli evasitında Marunut Efen~li daha önceden 'mülk
rehin gösterniek suretiyle rudi~ 190 kuru'ş karzı Öcİediğind6ıi karzı v_e ren
şahsiyetten karza ait temessük:v~ hücceti geri almıŞtır: Yine 1061 Şevvali
Evailinde ise Trabzon Kadısı 'Mahriıut Efendii:,adik'ten Me~ Ağaoğlu MÜstafa
Çelebi'ye olaİı'-100 kuruş deyni aynı ·:kasabadim biri ·iarafınd~ui al~c.akıiya
ödenmiş, ödey.en şahis T~abz-on'a· gelerek par~yi M~~ut "Eferidi'de"n
_....L..-_

44
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T..Ş.S., 1835, 13/1 L
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Girit Seferinin Trabzon'a yansıması hakkında tafsilatlı bilgi için bakınız K. İnan,
"Trabzon Kadı Sicille.rinde Girit Seferi Hakkında Kayıtlar (1648-1669)", Uluslararası
Osmanlı Tarihi Sempozyumu Bildirilen, 4mir 8-10 Nisan 1999, s.295~309. ·
..
T.Ş.S., 1833, 25/6.
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almıştır.47 1065 Rebiyülevveli evailinde Trabzon Kadısı Hasan Efendi O~a
Hisar mahallesinde oğlu Abdilibaki Çelebi'nin evi yanındaki b~ boş ~sayı 100
riyali kuruşa almıştır. Ancak.1065 Zilhiccesi Evailine ait bir kayda göre Kadı
Hasan Efendi İstanbul' da mülazemette iken evinin bakımı için 35 kuruş
harcayan kayın atasına bu borç zimmetinde olarak vefat etmiştir.4,8

Y ukanda· izah edildiği' gibi ·kadı! ann v~ife aİ~arina giren konulardan
birisi de bulunduğu merkezin im~ ile Ügilidi:İ-. ÖzelliJde · vakıflara. bağlı
müesseselerin bakım ve tamir·i'şlemleri sırasında kadı'nın buna olur v~rİnesi
gerekmekteydi. Nitekiıİi, 1065 Rebiyülah4i evabirinde Tavaşi Mahmut Ağa
Evkafı Camii imam ve müezzin evlerinin tamiri gerektiğinden· tarnın gereken
yerler için mahkemeye başvurularak buralann·keşif ve teftiş edilmeleri, tutanaklann tutulmasından sonra ~ gerekenin yapılması istenmiş ve bunun üzerine
gerekli keşif ve yapılacak masraf tespit edilmiştir.49

...

:

:

Müftü

Osmanlı' Devleti~de ilmiye sın,ıfına mensup olarak. isteyenlere ·fetva
verriıek ve ayni 'zamanda i.lm1 ve idaıi işlerle de ·meşgul olmak üzere vilayet, ıiva
ve ka2:alarda "müfti" unvanıyla. memurlar
istihdam olunmuştur. so Askeri siriı.
.
fın önemli bir kesimini ilmi'yye mensuplannın · oluşturduğu Osmanlı Devleti'nde örfün yanı sıra, şenat kuraitanna göre devlet yÖnetildiğinden bu züİnre
mensuplannın şeriatı temsil etmeleri sebebiyle ü~era sınıfından daha anİariılı
bir itibar sahibl'olduklan görÜlriiekted~.~ Buruar vazİ:feleri·İ~~bı .toplumu yönetmek eğitmek ve ·aydınlatıİiakla ytikümlü olup bu Özellikleri onlatı· topluıİısal
piramidin en üstüne yerleştirmiştir.sı
...
·· •' : .;
·
- :
.: . '.
. ,, .. .
Sicil kayıtianna yansıdığı kadanyla Trabzon Eyaletinde beyl~ı;beyinin
bulunduğu Trabzon kazasında bir müftü bulunmaktaydı. incelediğimiz sicillerde r~stladığımız değişik kayıtlardan Trabzon müftülerinin Traqzoı:.~~aletini
ı
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İstanbul 1998, s. 318.
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ilgilendiren oldukça önemli hadiselerde fetvasına başvurulan bir şahsiyet; veya
eyaletin güvenliğini ilgilendiren meselelerde vali ile birlikte olduğunu görmekteyiz. Bu şekilde Osmanlı Devletinde eyaletlerdeki yüksek~otoriteyi paylaşan
beylerbeyi ve kadının yanında müftüyü de üçüncü bir otorite olarak ekiernekte
fayda vardır.Trabzon'daki yönetici kesimin başta beylerbeyi ve kadı olmak
üzere şehrin merkezinde, Orta Hisarda oturmasına ek olarak müftünün de burada oturduğu anlaşılmaktadır. Buna ek olarak ilmiye sı~fı mensuplarının
birbirleriyle yakın ilişller kurduklan görülrnektec;lir. 1655 de Trabzon'da müftü
iken 'vefat eden Hüseyin Efendi Orta Hisar' da ~turmakta olup, şelıriP. diğer
ilıİı.iye sırufındaı;ı olan vaz~e~eriyle yakın ilişkisi vardı.52
~
Müftünün eyalette işgal ettiği mevkiinin önemini gösteren değişik kayıt
lara sahibiz. Nitekim 1067 Muharremi Gurresinde Trabzon Maçka Nah.iyesi reayası toplu olarak mahkemede "Bundan önce Trabzon eyaletine rnirimiran
olanlar reayactan kaftan baba almasınlar diye hatt-ı hUmaylin ile ·birçok kereler
evamir-i şerife vand olup yasaklanmış iken hala vali-i vilayet bizden _hilaf-ı
emr-i şerif kaftan baJ:ıa talep edip zulüm etmekle Trabzon'da müftüyi'l-enam
olan El-hac Ali Efendi emr-i ali mucibince kaftan baM alınmasının meşru'
olmadığına bize fetva ,verip gereğiyle hareket edilmesi içlıı iabel-i şer' den
hüccet verilm~k matlubumuzdur" d~~Şler. Maçka reayasının fetvasın~)anl
dığında "sultan hazretleri bir'vilayete vali olanlar abalisinden resm-i kaftan-baba
namiyle zulmen .alageldikleri meblağı bundan sonra almasınlar diye hatt-ı
hümayun ile Ya.!!aklarnışlarken
bala eyalete vali olanlar.ahaliden
resm-i kaftan. . .
.
.
baba namiyle akçe talebi.Qe ve almayakadir olurlar mı? diye sorulduğunda "asla
kadir olmazlar gereği gibi amel ettirilmek lazımdır" diye buyrulduğundan fetva
ve emr-i şerif ile amel ve muhtevasına itaat olunmak' için vesika yazılıp
verilrniştif.53
· ·
·
:;
··

...

'· · ~

Su başı
Subaşı, beylerbeyi ve sancakbeyinin kendi hüküm b9!gesinde güvenliği
sağlamakla görevlendirdiği kimsedir. Bu sebeple ·şehir yönetiminde özel _b ir yeri
vardır. Zaimü'l-vakt diye de adlandırılan subaşının . görevleri başlıca iki
nokta~a toplanmaktadır: .Birincisi,- bad-i .~ava adı altında toplanan cürm ü
52
53

T.Ş.S.,

T.Ş.S.,

1835, 53/8, 6/8.
1835, 57/6
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cinayet, niy~bet, resriı-i arfisane vergilerinin toplaninası gibi m~li bir görev;
ikincisi de bu işe dayalı olarak kolluk. görevidir. Subaşının ikinci görevi,
şeri~ttaki "emr bi'l-ma'rfif nehy ani'l~münker" hususu ·ne ilgilidir. Bu esasa
göre İsl~ halifesi; yönettiği toplumun sahip olduğu ahlaki değerlerini korumak
ve buna bağlı olarak da topluma zarar veren, onu rahatsız eden davranışları
önlemekle yükümlüdür. Bu' yükümlülük kad cinsinden·bir görevdir ve kadılar
tarafından yerine ·getirilir;. Ancak ·kadının hükmünü yerine getiren ehl-i örftür.
iŞte ehl-i örften· subaşılık ve muhtesiplik, bu hususta iki ·önemli icraci
makamlıktır. Muhtesip iktisadi hayatın. kontrolünü üstlenlnişken, subaşı da
genel güvenlik ve düzen ile ilgili kadı hükümlerini uygular. Bu esas dahilinde
subaşının görevleri şu şekilde sıtalari.rnıştıi:. a) Merkezin emirleriiıin ve kadı
hükümlerinin .uyguJanm~ıp.ı sağlamak, b) Suç işlenınesini önlemek, c) Suç
işlendi~de, suçluİıun ;cezıiıand.iıilinası için yakalanmas~ sa~lamak ve kadı
hükmünü yerine getiimek.54 KayıQardan öğrendiğimize göre incelenen yıllar
arasında Trabzon'da silbaŞılık ·üçer aylık sürelerde ve ·birden fazla kişiye
verilmekte idi. Bu' uygulama 16. ··yüzyıl ortalarından· itibaren devam. ede
~elmekteydi.~s. -. ; . · · ·
··
· Nitekim Trabzon valisinin Trabzon kadısına hitaben yazısında Trabzon'a
su başı tayin olunması · gerektiğinden l063 Recebi gurresinden Ramazanın
evahiririe kadar ağalardıüı Ramazan Beşe'nin· subaşı tayin olunduğuna bildirilmektedif.56 Yine Trabzon valisi Hüseyin Bey.tarafından l'rabzon•kadısına hitaben gönderilen yazıda Trabzon nefs.-i: şehir subaşılığının Cemaziyülevvelin 14.
gününden Şahanın Evabirine kadar Ali Beşe ve.Mehmet Beşe'ye verildiği belirtil~ep sonr~ resm-~ aru~~e. bad-ı heva.v.e cürm-ü cinayet gibi vergileri toplamanın oiıun vazifesi olduğu hatırlatılarak kimsenin müdahale etmemesi
istenmektedir. 1q64.taıihlİ bir baş1ca kayıtta·T;abz~n valisi Ahmet .Paşa Tr~bzon
kadısına gön.derdiğİ yazıda .şehl~ .suöaşılığının Zilhi.cc~ ev~sıtın.dap itibare,n
M~a. Ağa'ya verildiğini
bild.imiektedir.57
..
.
.. : .
.
. .
:
. .... :

54

Ö. Ergenç, Osmanlı Klasik Dönemi Kent Tarihçiliğine Katkı XVI. Yüzyılda Ankara ve
Konya, s. 69-70.

55

16. Yüzyıl boyunca Trabzon subaşılan hakkında bilgi için bakınız M. Hanefi Bostari,
XV ve XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve İkrisadi Hayat, s. 79-81.
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T.Ş.S.,

1833, 81/5
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Trabzon şebrine tayin olunan subaşılann yukandaki söylenen vazifelerini
dair değişik kayıtlar mevcuttur. 1061 Reoiyülahiri evası~nda,
Trabzon şehrinde su başı olan Kadri.Beşe, Molla Siyah. mahallesinde müezzin
olan Mehmet Çelebi b. Ali'yi mahkemeye ihzar edip Fatma hatun. mahrem iken
hali hazırda mahkemede bulunmayan bir şahsın Mehmet.Çelebi'nıin evine girdiğinin kendisine söylendiği, kendisinin de Mehmet'.i getirmek istediğini, Mehmet Çelebi'nin vaziyetinin mahalle halkından sorulmasını istemiştir. Mahalle
imarnma ve bir kısım mahalle sakinlerine sorulduğunda Mehmet Çelebi'nin iyi,
salih ve ehl-i martfet bir kimse olup kendi halinde olduğu _ve yine mahkemede
bulunmayan Fatma'nın da müezzinin kız kardeşi olup onun da hüsnühalini
haber verdiklerinden Mehmet Çelebi'nin beratına karar verilmiştir.SS
yaptıklanna

Yine 1061 Raıİıazaru evasıtında Debba~hane rtıahaiıe~inde meydana gelen
ve çevreye zarar ':'erdiği anlaşılan bir yangindan qÖHı'Y.ı e~i yanan kadı~
hadise ile alakalı olarak mahkemede sorgulandığı 'görliimektedir. Trabzon
Valisi Abdtilbaki Paşanın· kethUdası Mahmut tarafından Hasanı Ağa ve şehir
subaşısı tarafından Süleyman Ağa mahkemede Debbağhane Mahallesinden
Havva Hatunu mahkemeye ihzar edip ahvalinin mahalle halkından sorulmasim
istemişlerdir. Mahalle İmaını İbrahim Efendi, Müezzin Mustafa Çelebi, Debbağ
Musa Beşe ve diğerleri mahkemede hazır olup Ha~a Hatunun bu ana değin
kötü bir fiilinin görülmediğini mesture ve saliha bilindiğini .b ildirdiklerinden ve
Havva Hatunun !'menzilirni ben yaktım kimsenin suçu yoktur" diye ce\fap
vermesinden dolayı Hasan Ağa ve Süleyman Ağa muanzadan v.e Hatunu
rencideden men olunmuşlardır.59
. , ., ·

.

.

1062 Recebi evasıtında. Trabzon'da kayimmakani-ı IDiriminin olan
Hasan Ağa tarafından şehir subaşisı Abdurrahman Bey, Zani.ı zınu:niyi mahkemeye ihzar edip Ömer b. Ali- adlı kuloğlunun kılıcının zayi olduğunu
.Z anil' in yedinde bultindtiğlınu sual edilmesini istemiştir. ·ianil, S~fer' in' kılıc~
kendisine emanet verip 3 kuruş aldığırÜ' kılıcın Ömer' e ait olduğunun biliiiediğini söylemiş, Sefer'e sorulduğunda kılıcı Ömer'in evinden aldığını ikrar
ettiğinden Zanil'e töhmet zahir olmadığı kayd olunmuştur.60

·ve

,
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,T.Ş.S.,
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1064 Şabanı- gurresinde Trabzon'da şehir subaşısı olan Nabizade
Mehmet Çelebi mahkemede Suk-ı Sultanide vaki olan ôükkanlardan bu gece
birkaç dükkanın ~çılıp birkısım eşya çalındığım, mahkemede hazır olan Yuri
adlı zımmi yedinde Bekir Beşe adlı şahsın esvabından bir ibrişim kuşak ve
bazı şeylerin b~lunduğunu v~iy~tin sual olunmasll.}l isteıp.iştir. Yuri cevabında
"Bekir Beşerpn dÜkk~ açıp Yuri ~dlı ·gulamla birl*te adı geçen .eşyaları
sırka eyledik" dlye:ek.itirl1 etmiş ve subaşllllii ~ebjyle y~ılmıştır.61
.
1066 Zilhiccesi evailinde Trabzon Vilayeti Valisi Hasan Paşa tarafından
nefs-i şehir su başısı olan İshak Beşe mahkemede Trabzon Ketani Mahallesinden Bireşkova zımmiyeyi mahkemeye ihzar edip Breşkova'nın zinadan hamli
zahir olduğıından sual olunup taktirinin yazılmasını istemiştir. Breşkova cevabında "Manastır Mahallesinde .sakin ve mecliste bulunmayan Tanas veled-i
Afldsna adlı zımmi behi evindeSay miktarı saklayıp seni ııi,J(ah ile alırım diye
bana fiili şeni ·edip ondan··karmmda 3 aylık hamlirtı vardır başkasından değildir" demiş ve.Subaşı İshak Beşe'nin talebiyle Breşkova zımmiyenin sözleri
kaydolunmuştur. 62
Araştırrnamıza teinel alıİıan Tra~zon şer' iye sicillerinde, Trabzon Eyaleti

yöneticilerinin divanlarına ·akseden kayıtlara bakılarak Trabzon eyaletinde yöneticilerle yönetilenler arasındaki ilişkilerin hangi meseleler üzerinde sıklaştığı
teŞpit edilmeye çalışılmış ve aşağıda verilen sonuçlara ulaşılmıştır. Bunları şu
şekilde sıralamamı.Z"m~~dur.
.· '.
. ., ·
,. A) Eyalet yöneticileriı:lin' kanunsuz vergi talepleri ve bunların
.

..

,.

.

'

.

. sonuçları.
Özellikle 1059-1060 yılları bedelinin toplaninası sırasında kayıtlara göre
1060 1 1650 Şevvali evasıtında Of kazasına tabi Guzalyo karyesinin 1601
yılından itibaren boş olduğu, 1061 1 1651 Muharremi evasıtında Of kazasına
tabi Elanu, Yomra nahiyesine tabi Ladom Kebir, Kaçlakuta; 1061 Saferi evailinde Torul kazasına tabi Vaymaneve Sade: 1061 Rebiyülevveli evabirinde
Akçaabat
nahiyesine
tabi·,İpsil, 1061 Rebiyülahiri'
Trabzon muzafatın.
'
.
- evaİlinde
•·
dan Nefs-i Yomra; 1061 Rebiyülahiri evabirinde Akçaabat nahiyesine tabi
Cankara, Yomra 'iıahiyesine tabi Hara ve 1061.,Cen;ıaziyelahiresi evasıtında
•\

61

62

T.Ş.S.,
T.Ş.S.,

1834, 24/13.
1835, 55/17.
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Maçka kazasına tabi Makadele karyesinin b·oş bulunarak bedellerinin toplanamadığı yetkililer tarafından Trabzon mahkemesine bildirilmiştir. Boş bulunan
karyelerin Defter-i Sultani'de tımar· olarak kaydolunan değeri· topHtm 65450
akçedir.63
· •.· ·
Yukanda ·adlan verilen karyelerin neden boş bulunduğuna dair bu
kayıtlardan kesin bir sonuç çıkarmak mümkün değildir. ~cak i~cel~diğİmiz
zaman dilimi içerisinde sicillerde gördüğümüz bir kısım kayıtlar bu meseleye
kısmi de olsa açıklık getirmektedir. Gereğinden fazla·.veya kanunsuz olarak
alınan vergilerin, Trabzon Eyaletinde büyük bir huzursuzluğa sebep olduğu
kayıtlarda ortaya çıkmaktadır. Karyelerin ~oş almasına bu vergilerin sebep olup
olmadığı kesin olarak belli olmamakla birlikte, sicillere, vergi istis~. kanunsuz vergi toplama gibi sebeplerle yansımış kayıtlarda ehl-i örfün kaiıunsuz
vergi toplaması sebebiyle reayanın "terk-i mesken eyledikleri"· ne dair açık
ifadeleri karyelerin boş bulunması meselesine bir bakıma · açıklık getirrnektedir.64 Osmanlı taşra yönetiminde ehl-i örfe karşı yönetilenlerir~ güvencesi
durumunda olan ve bağımsız yargıyı temsil eden kadının bu dönemde içinde
bulunduğu durum bu çeşit istismarlann meydana gelmesinde etkiliydi denilebilir. Kadılarakarşı girişilen karşı gelme ve darp hadisel~ri~n ·s'ılclaŞması b~ı
merkezlerde mesela Maçka' da olduğu gi~i belli müddetlerde kadı buliınm~ası
istismar yolunda ehl-i örfün çeŞitli kanunsuz uygulamalarını kolaylaŞiuınış
görünmektedir. Bütün bu gelişmelere rağmen kadı mahkemesi V.~ :~ilftülük
makarnı ehl-i örfe karşı halkın en fazlarağbet ettiği müesseselercli:Buİada
üzerinde durulması gereken bir başka nokta ise genel olarak ehl-i örf olarak
nitelenen eyalet yöneticilerinin tamarriıİıın vergi istismarlanna icanşmayıp
bilakis bunlardan Alay Beyi, Tırnar Defterdan, Züama ve Erbab-ı Tırnar gibi
eyalet halkıyla daha fazla içli dışlı olan kesimin vergi top1ayabilmelerini halkın
refahına bağlayarak reayanın yanında yer almalandır.
63

64

T.Ş.S., 1831, 66/1, 1'(Jn. 1061 Muharr~mi evahirine ait,başka bir kayıtta ise Yolllf?l
Nahiyesine tabi Ladom Kebir karyeşinden şahıslara ait bir bargir davasını,n olması
karyenin boş bulunması hadisesine ihtiyatlı yaldaşma gereğini ortaya koymaktadır.
T.Ş.S. , 1831, 96/7, 76/1, 76/2; T.Ş.S.; 1832, 2/13, 3/CB/6;16/2, '20/5, 20/7,
30/2.
T.Ş.S., 1832, 6/6; 1833, 29/5. 16 ve 17. yüzyıllarda Osnianıı Devleti'nde ~yal~tlerde
ehl-i örfün kanunsuz uygulamaları ve merkezin bu uyğıılamal·arı önlemek için aldı!ı
tedbirler hakkında gen~ bilgi için bakınız. H. İnalcık, "Adalenıameler", Osmanlı 'tfa
Devlet, Hukuk, Adalet, Istanbul 2000, s. 75-191.
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Nitekim 1061 Saferi evasıtında.Trabzon Ey.aleti Alay Beyi Yusuf Çavuş,

Tırnar Defterdarı Mahmut Ağa, züamadanJbr$m Bey,- Mirza Ahmet Ağa b.

Mustafa, Şahbaz Ağa b. Abdullah, Ali·Ağa b: Mehmet A~a ve diğerleri mahkemede vilayet valisi Hüseyin paşanın vekili·ve mütesellirni Mustafa Ağa'yı dava
edip "1059 senesinde eyaletten ferman olunan bedelletimizi eda ettik..1060 se.:.
nesinde de yine. bedel ferman oluaup bedellerio edası için çalışıp ~mir üzere
olup reayalanmız fakir ve malları azalıp, padişah heratı gereğince bizini hukukı mer'iyye ve rüsum-ı örfiyyemizi :vermeye kudretleri yokken hala paşa şer ve
kanuna aykırı olarak reayalarımızdan kaftan baha, nal baha, devr-i selamiye ve
kışlak diyerek adamlarını gönderip zorla akçelerin almak ve talep etmekle
. reayaıun durumu. zayıftır. Fennan olunan bedelletimizi vermeye güçleri kalmayıp reayamız beylerbeyi zulümünden meskenlerini terk etmiştir. Padişahımız
dan eyaletimizde asker kullarımın yardımlarıyla zulüm defolsun diye .ferman
sadır olduğundan, y~ b~unla memur o~duğumuzdan reayamızdan sözü edilen
kanunsuz vergiieriiı ·aıınriıasıİı~ nzamız yoktur. Mütesellim Mustafa Ağadan
sual o_lunması talebın.nzdir" deİıiişlerp.i.r. Mustafa Ağa Kürtün ve Maçka k~ala
nna bu.tür vergiler için adam gönderip e~-i şerife muhalif reayaya zlllüm.ettiğini ikrar etmiş ve bı.İİıdan sonİcı yapinaması emir gereği~ce kendisine tembih
olunmuştur.65
··
·
·
·
'

. .,

_.. .. .

.

~·

Yukarıdaki kayıtta adı ._geçen

Hüseyin Paşa'nın mütesellimi Mustafa
tekrar eden kanunsuz vergi.toplama teşebbüsleri Trabzon eyaletinin üst
düzey yöneticilerinin şikayet konusu olmaya devam etmiştir. Zaimler.ve tırnar
er~~bından sonra bu defa da Müftü, Yeniçeri Zabiti.. ve halk durumdan şikayetçi
olmuşlardır. 1061 Saferi evasıtında Trabzon Müftüsü Hüseyin Efendi,·Trabzon
eyaleti Yeniçeti Zabiti Ebubekir Çavuş, Trabzon sakini ayan ve ekabirinden
Elhac Mehmet Ağa, Osman Ağa, Serdar Harndi Ağa, Ali Çelebi, Thrahim b.
Mehmet Ağa, Mustafa Beşe, Mehmet Çelebi, sair askeri taifesi, Trabzon reayası ve ahatisi ve Maçka Kazası reayası mahkemede Tr~bzon va4s~ Hüseyin
Paşanıi:ı vekili ve mtite~elliın.i ~ustafa Ağa'yı dava etmişlerdir. Maçka Kazası
reayası söze başlayıp "def-i zulüm için yedimizde emr-i şerif varken ve üç defa
emr-i padişahı varid olup itaat etmediklerinden reayaya askeri taifesine yardım
etmeleri üzre emr-i padişahı de havale olup ve daha önce emr:-i şerif-i reaya
mütesellim huzurunda okunmuşken hala Kürtün'e ve bizim kazamıza kafiari
baha cemi için ademler gönderip 2-3 sene önce ağaçtan düşmüş, oda yanmış;
Ağa'nın

65

T.Ş.S.,

1832, 6/6; 1832, 6/3.
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suda boğuldu ve bunun emsa).i müsvetde edip fukarayı kanunsuz olarak alıp
hapsetmeleriyle reaya fukarası perakende ve perişan olmuşlardır. Bize çeşitli
zulümler ederler elimizdeki emr-i şerif gereğince arnel olunsun" diyerek emr-i
şerif ibraz etmişleridir. Emr-i şerif okunduğunda kanunsuz olarak kaftan
babası, nal baba, selanuye, kefil name, çayır akçesi namıyla akçe almanın ka:.
nunsuz olduğu eğer alınmışsa bunlann geri verilmesinin ferman olduğu aniaşıl
mıştır. Durumun mütesellim Mustafa Ağadan sorulması istenmiş, Mustafa Ağa
Kürtün ve Maçka kazalanna kaftan babası için adam gönderdiğini reayaya
zulüm olduğunu ikrar etmiş ve ferman gereğince eğer bundan sonra aynı şeyler
tekrarlarursa . her karyede bulunan askeri taifesinin ·mukaddema memur
olduklanndan gidenleri men etmelerine ve hala Kürtün ve Maçka'da bulunan
adamlarını çağırması yolunda mütesellime tembih edilmesine hükm olunup
yazıliDJ.ştır. 66
·

Yalnızca Trabzon ve yaıa.fl çevresinde değil Trabzon'eyal~tinin cllğ~r yerleşim merkezlerine kanunsuz vergi toplamak için ad~ gÖnderen Mütesellim
Mustafa Ağa bu defa da Görele'deki fa~yetleri hakkında dava edilmiştir.

Nitekim 1061 Saferi evabirinde Trabzon Valisi Hüseyin Paşa adına mahkemede ikrara vekil olan Mustafa Ağa, Trabzon Eyaletine tabi Görele'de nefs-i
Görele, Ebzorlu, Akhisar, Eynesi, ·oğuz, Doğan, Kelan, Uçlu Oğuz, Kave,
Tivoli, Derzi Ali, Bozcalı, Uluca, Ahlince, ve İsmail Beşlü karyeleri ahalileri
önünde ikrar ve itiraf edip, "Görele kazasında şu ana kadar kaftan baba namıyla
birkaç akçe alınmış ona binaen biz de adam gönderip aldırdık Ancak zikrolunan
kaftan baba bidatleri ve zulümlerinin men ve def olunması ferman olundu~n
dan alınan akçeleri ferman gereğince kendilerine geri verdim. Bundan sonra bu
maksatla Paşa ve benim tarafıından adam gönderilmeyecektir" diyerek söz
vermiş, emr-i şerif ve fetva gereğince bu tür bidatlerin men olurunasına hükm
..
olunup mütesellim muhkem tembih ve tekid olunrnuştıir.67 ..
Tahminen 1059-60 yıllarına ait ve Trabzon kadısı ve müftüsü~e hitaben
gönderilen bükümde Trabzon kalesi beşlü neferleririin arzu bal gönderip
Trabzon beylerpeğisi olanlann.kendilerini saliyane gibi bazı hizmetlerine
gönderip ve kapısında ~met ettirip, mevacibl~rine kanştıkl~anndan ·engel
çıkanp tecavüz ettiklerinden hizmete varmağa kUdretleri olmayıp dağılmaianna
. .
'
..
66
67

T.Ş.S.,
T.Ş.S.,

1832, 7/1
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sebep oldu_klannı bildirerek, eskiden olduğu gibi -herhangi· bir hatalarİ
olduğunda bunu şer'· ile _görülüp, beylerbeyHer kendi hiZinetlerinde istihdam
etmeyip ve emir gereğince kiınşeye müsaade ettiriliDemek 'konusunda emr-i şerif
verilmesini rica ederiz diye bildirdilderinden b'eylerbeyiler sak hizmetlerinde
istihd:am . ettinneyip eskiden:. olduğu ' 'gibi '• zabitleri · marifetiyle' ctirüm' vaki
olduğunda gereğinin yapılması - ferman' olunduğu ve bu' hükmü hümayunun
beşlü neferlerinin ellerinde ibka: oıunması istenmişt:lr.68
·
· · ilerleyen yıllarda d~·Trabzon :valilerinilı kaııunsuz vergi toplama teŞebbüsl~rinin devam ettiği görülnie~eqrr. Nitekim 1062 Ceı:nılziyüleyveli evabirine ait
bir bükümde .beylerbeyi tarafiridan kanuna aykın vergi toplariia ile vazifelendirilen subaşının Maçka k~~ııia t~bi Ogursa-k~es~de ~opladığl;_ kanııns~~
vergileri karye ahalisi bir arz-ı halle İstanbul'a bildİrmişİer bunun Uzerine
gönderilen .hükUmde •vaziyetin. anlatıldığı : gibi olup olmadığı araştınldıktan
sonra eğer bu şekilde ise bunu'n kanunsuz olduğu - ve ·gerçekleştiren ehl-i örf
taifesinin muhkem tembih·.ve tekid edilm~si; eğer' inat edenler olursa: buılıarin
İstanbul'a bildirilmeleri' 'istenmiştif.69 .
~ ~ : · ·· r
-

•

•

•

ı

.

·-.

.

. 1063 Rebiyülevveli evailinde Trabzon ve Maçka tazalaİıridaki derbendci,

:·i

kÖprücü ve· avariz-~ div~ı.niyede~ muaf olaniann 'tariıaıriı Tra~zon valisi Osm~
Paşa· buiurUndaki mecli~te Mül)aşir AbCllll'ü$man' Ağa'yt şikiyetle adamlamiı.ri
:kanu~suz ·olarak reaykriİri lier brr neferinderi bedel-i ıiüzul go· akçe alıp ~ul~
ve taaddi eylediğini vergiye iktidarlan olmadığını buna ek olarak 'gece ·ve
gündüz memur olduklan derbendierin ve köprülerinı tamir ve terrriimi v~
yollario ıslahıyla ilgilenip aynı zamanda buraian Rus-ı menhus eşkıyasindan
koruyup·bu vergiyi vermeye takatleri.olmadığını -ve eğer Mübaşir Abdurrahman
Ağa üzerlerinden ref ve def- olunınazsa cüriılelerinin:'cela-yı vatan ve··terk:.:ı
mesken eylemelerinin kaçınılmai o1duğunu durumiiimin İstanbul' ş. arz ve ilanı
oluiıması talep ettiklerini bildimiişler ve Osman Paşaruh- talebiyle yazılmıştıi.?O
' Trabzon eyaıetiİıdeİct kanririsiız veriii toplama uygiiıani~~ sadec~ Müsi(i.:
iiıW.Hrra değil gayiimÜsli~ _hiııka kai-ŞJ da ·yapıl~ığı göiülııiekte<ıir.' ·Nitekim
İ,06~)-~ebfyül~nd~ Tnibz6h valisi Osman ~aşa ~t?cİis,.ak~ .e·di~. Trabzon'da
sakih ispençe reayası~dan o1an_~ıiprillyün taifesini m~clise izhar ve. ön,lerinde
'

._

•

68
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T.Ş.S.,
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kelam edip "bundan önce ispençe reayasınden olan zımmiler Trabzon'a vali
olanlara beher sene üzerlerine edası lazım olan ispençelerin nefer başına üçer,
dörder guruş veririerken ben de bu şekilde talep ettiği.mde engel çık~akta
dırlar sual olunup cevaplan tahtir olunmasını talep ederim" ·dedilderinde
zırruniler "daha önce vali-i vilayet olan bizden şer ve kanuna .ayk.ın.olaraküçer
dörder kuruş nefer başma ispençe aldıklarından iktidanmız yoktur. Asitane-i
saadetden nefer başına 25'er akçe alınsın diye yedimizde. eınrri · şerifiJ:!Iiz
vardır" diye ibraz edip okunduğunda nefer başına 25'er akçeden fazl3: bir akçe
.ispençe alıriıpaması ve aldınlmaması buyrulduğunaan ferman gere~nce
Paşa'ya 25'er akçe ispençe ödemeleri için zimmilere tenbih olunmuŞ .onlarda
buna nza göstermişlerdir.. Ane* Paş.arun 25'er akçe alınam diyerek ~tina
eylediği kaydolunmuştur.1I ·
·
Trabzon sakini zumnilerden fazladan ispençe talebinin ilerleyen senelerde
de devam ettiği başka bir kayıttan anlaşılmaktadır. Buna göre 1064 Cemaziyülevvelinde İstanbul'dan gönderilen bir bükümde Trabzon sakini zımmile.r
1064 yılına ait ispençelerini eda etiDişierken bunlardan tekrar ispençe talep
edildiği, zımmile~ durumu İstanbul'a bildirdikleri yanlannda şeyhülislarndan
fetvalan olduğunu bunun gereğince amel edilmesi için emr-i şerif istedikleri
bildirilerek bir senede reayadan iki defa mahsul olunınanın caiz 91fna.dığı
hükmü şerifin gözden geçirildikten sonra şikayet ed~nlere verilmesi bildi.~
rilrniştir.72
.
•

1

"'

•

·?ii

1067 Muharremi gurresinde Trabzon, Maçka N ahiyesi reayası umumen
mahkemede "bundan önce Trabzon Eyaletine vali olanların reayadan kaft~
baba· almamaları içi,n hau-ı hümayun ile birçok emr-i şerif gelip yasilkianmış
iken ha.Ia vilayet valisi bi_zden bilaf-ı emr-i şerif kaftan baba talep edip zor kullanmaktadır. Trabzon müftüsü El-hac Ali Efendi emr-i aıt mucibince kaftan
baba alınmasının meşru' olmadığına bize fetva-yı şerife verip gereğinin
yapılması için mahkemeden hüccet verilmesi. talebirnizdir" demişlerdir. Maçka
reayasının fetvasına bakıldığında fetvada "sultanin ülkesinde Dir vilayete V~
olanlar ahalisinden resm-i k.aftan-oaba namıyla zulmen aldıkl~ p:ıebla~
bundan sonra almasınlar diye ~att-ı hümayiin-ı ile yasaklaruluş iken ha.Ia ;ıdı
geçen eya.Iete va.Ii olanlar dinlem'eyip ahaiisinden kanunsuz resm-i kaftan-baha
71
72

T.Ş.S., 1833, 32/6, Kasaba-i Trabzon'da sakin zımmi taifesinden 25 akçeden fazlıi
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1834, 63/4.
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namıyla

akçe talebine ve almayakadir olurlar mı?" diye· suru olunduğunda
cevabında "asla kadir olmazlar" denildiğinden fetva ve emr-i şerif ile hareket ve
muhtevasına itaat ve inkıyad olunmak için vesika yazılarak kendilerine teslim
edilmiştir.73

· -

Trabzon'da kanuiısuz vergi toplamaıun sadece V3:li v~ya müteselliıDlere
has bir hadise olmayıp Yeniçeri Zabitlerinin de kimi z~iın bu yola başvurduk1~ kayıtlardan anlaşılmaktadır. Bu gibi durlımlarda da yine halk hakkım kadı
mahkemelerinde arama yoliirıu seçmekteydi.
. ·.·

Nitekim 1065 Cemaziyelahiresi evasıtında Trabzon kazasına tabi
Kalenima ve Sera deresinde ve kaza etrafında sakin olan yeniçeri, kul oğlu,
korucu ve oturaklar mahkemede hazır olup Ömer Beşe b. Abdullah önünde
dava edip "zikr olunan taifeden yoklaina namıyla akçe almak emr-i şeri.fle yasak
iken Ömer Beşe, Zabit-i eniçetiyan olan Nasuh Çavuş tarafından karyelerimize çıkıp
alıp
kimin darp edip
. her bir neferden ikiŞer üçer adet kuruşumuzıi
.
.
külli taaddi eyledi: Yoklama narnıyla ·akçe alınmaya deyü emr-i şerif varid
olmayla mucibince şer'i şerifden bize hücc~H şer'iye dahi verilmişken Ömer
Beşe Beşe'nin aldığı akçeyi talep ederiz" demişlerdir. Ömer BeşeZabit Nasuh
Çavuş Üı.rafİhdan devre çıkıp . defter muCibince yeniçeri ve kul oğlundan
yoklama n~yla para topladiğını itiraf edince topladığı parayı emir ve ~üccet
gereğince geri vermesine ve bundan sonra zabitler tarafından devre çıkınayıp
yoklama namıyla aleçelerin alınmamasına tembih edilmiştir. Bu kayda ek olarak
yine 1065 Cemaziyelahiresrevahirine ait başka bir kayıtla 'da Ömer Beşe'nin
kanunsuz olarak topladığı aleçelerin davacılara geri verilip, zi.mnietinin ihra

X

edildiği anlaşılmaktadır.71

B) Yönetilfmlerin yönetici · (askeri) sınıfa dahil olma çabaları
.

.

· 16. yüZyilın sonlarından itibaren Osmanlı Devl~ti'nde başlayan önemli
değişikliklerin 'osmanlı Devleti'nin politik yapısı ve sosyru şartlarını etkilediği,
bu değişikliklerin zamanın ileri gelen bürokratlarını devletin içme ·düştüğü vazh
yeti değerlendirmeye ye bir kısım teklifler sunmaya sevk etti~ bi~~ektedir.
Bu kişilerin tespitlerinden biri de S~Üanın vergi .veren MÜslÜman reayas~nın o
zamana kadar sultanın otoritesiniri sağlanması maksadıyla sadece kul
73
74

T. Ş.S.,
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statijsünde olanlar için ayrılmış askeri sınıfa girme gayretleridir. Bu büroleratlara göre reayanı kul yerine geçmesiyle birlikte sultanın otoritesi uygı.ılanamaz
bale gelip topraklar ekilnıeden boş kalacak ve sonuç olarak vergi ödenmeyecektir.75 Müslüman reayanın kul statüsi.ine geçerek onların sahip.oldukları
ayncalıklara sahip olma isteklerinin bir realite olduğunu sicil Içayıtları da
doğrulamaktadır. Özellikle ağıT vergilerle birlikte kanun dışı ver~~ t9p~ıuna
hadiselerinin fazlaca siciliere yansıdı ğı dönemde bu sınıf~ · grr~rek v~rgiq~n.
muaf olmanın bir yolunun Yeniçeri Ocağına dahil olmak olduğu göri.ilmektedir.
Daha sonra belirtileceği üzere 16. yüzyıl ortaları~dan itibareri Osriı.aruı Dev~
leti'nde yeniçerilerin ticari faaliyetler içerisinde bulunmalan vergi vemieyen bu
zi.imreye dahil olma çabalarını aynca katkıda bulunmuş olmalıdır. Aşağıda
·verilmiş misallerde vergi için gidilen reayanın yeniçeri olma yoluyla vergilerden
kurtulma istekleri hakkında oldukça ayd.ınlatıcı bilgiler vermektedirler.
.,
1062 Recebi evarune ait kayda göre, Hatuniye Evkafınd~ Saı:naruksa
karyesi cabisi Mehmet Tepi mahkemede karye sakinlerinden Ahmet . b.
Mahmut'u dava edip, Ahmet'in karye reayasından olup vak:fa ait vergiyi talep
ettiğinde vermek istemediğini dÜrumun S!Jal olururiasıru istemiş, Ahmet cevabında "aslında raiyyet oğlu idini. Lakin akrabai:nızdan Kapıçı' Mehm~t. ist:aıl
bul'dan "seni yeniçeri eyledim" diye babam Mabmut'a liitab.en mektup
göndenp, babam dahi İstanbul'a giderken fevt oldu" dediği davacınln talebiyle
yazılınıştır.76

1063 Ramazam evasıtında Tra~zon, .Yoros N ahiyesi Kalide karyesinden·
Murad b, Mustafamahkemede b~en Trabzon'da Yeniçeri Zabiti olan Mustafa
Çavuş buzurunda ikrar edip "bundan önce babam Mustafa züıamadan Bostan
Çavuşzade Mehmet Ağa'nın zeameti reayasından olup ve ben de Mustafa b.
raiyeti oğlu olduğumdan ·babam
Mustafa ve,. kendim·
Mehmet Ağanın
.
.
- .ferman
olunan tekalifleri karyC? ~alisine vaki olan saliyaneden talep ettiklerinde karye
ahalileriyle bir~te verip reayadan iken bundan üç ay önce ş~ · anda J?urada ol-

75

76

•

-

.,.

•

1

·-

H. İnalcık. "Military an.d Fiscal T~sforrnation in the Onoman Empire, 1600-1700",
Studies in Onoman Social and Economic History, London 1985, s. 283-284. Osmanlı
siyasetname literatürü hakkında bilgi için bakınız Aynı makale ı' nolu dipnot; Konu
~akkında aynca bakınız. M. Öz, · osmanlı 'da · "Çözülme" ve Gelenekçi Yontmculan,
Istanbul 1977; Y. YUcel, Osmanlı Devlet Teşkilatma Dair Kaynaklar Kitab-ı
Müstettıb-Kitô.bu Mesalihi'l Müslimfn ve Mentift 'i 'l-Mü 'minfn-Hırzii 'l-Mülıik, Ankara
1988.
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mayan M~hmet Beşe Kırkıncının yoldaşı olup, onunla.i~~l?ı-~l'a gidip, beni
altmış kunışa yeniçeri edip, _reayalıktan çıktım" dediği kayd:?lunmuştur. 77
1063 Şevvali evası:iında Of kazasında züemadan Piri Ağa· b. Me~et
Çavuş, ralyeti oğlu Musa Beşe b. Ahıiı<?t önünde iddjayla ".M4~~·:Beşe acemi
oğlanı olı:rulzdiın dört sene öı:ice rüsum-u raiyyetten zirriınetinde kiüdı s~al olunsun" dediğinde :Musa :Beşe · ;, geçen senelerde · ~erdim beıid~ hakkı kalmadı"
demiş. Piri. Ağa'nın durumu kabul etmemesi üzerine Musa Çelebi'den delli talep olunmuş, :Ali Çelebi b~_ İbrahim Çavuş ve Kurt Beşe b. Süleyman·mecliste
Musa Beşe'.nin davasına mutabık şehade! etmeleri üzerine Musa ~eşe'nin heratma hükm olunup, Piri Ağa muarızadan men olunmuştur.?~
•

•

•

t

· Bir başka kayıttıi Züamadan İbrahim Bey, mahkemede Tonya sakinlerinden vergi vermeyen bir.grubu ~va ~dip "bunl·arı reayam oğullarıdır iuicaic-3-4
·senedir mahsullerini vermezler" dediğinde davalılar cevaplarında "doğrudıh:an
cak: biz Yeniçeri olduk" demişlerdir._79 .
C) As~eri sımfın Trabzon Eyaletindeld ticari faaliyetleri

.17. yüzyl;ld~ Osıpanlı şe~leri~de ve kasabalarında hakim gi:up olar~
ortaya çıkan kapıkulları daha sonra·bu h~yetlerini ·~ arazileri ve ey~et
ticareti üz.erine d~ yaymış~ar~. Bunlar, sa~.~~e sosyal. ve ~konqmik_ hayat
üzerindeki önde gelen pozisyqnları ile yetinm~yip daha s_o.nra.bu ~ak:imiY;~tle~
şehı;in politik hayatını. kapsayacak şekilde genişletmişler, merkezi hükümet
. .
, . ..
•
.
.
.
'
..
otoritesindeki zayıflamayla: birlikte mahalli otoriteyi temsil eder hale . gelmişlerdir.so İncelenen döneinde Trabzon eyaleti~de 'de askeri tab~aya me,İısup
insanların ticari faaliyetlerde 'hulunduklari görlilmektedir. Bu tabak:aya mensup
insanlar .toplum hayatının bir sonucu olarak ortaya çıkan bir · çok · fa~yetin
mesela alım, satım, borç verip alma, vekalet gibi hususlarda yer aldıkları s}cil
kayıtl~ndan anlaşılmaktadır. Bu faaliyetlerin _eyalet karyelerinde sakin olup
tarımla uğraşmaktan mezra tasarruf etmeye kadar uzandı ğı yeniçerilerin mezra
anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik olduklarına dair kayıtlardan anlaşılmak:ı,

77
78

79
80

'·
T.Ş.S.,

1833, 45/6
.•.
T.Ş.S., 1833, 47/3
T.Ş.S., 1833, 85/6
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tadır.sı

Yeniçerilerin ticaret ve benzeri faaliyetlerde bulunmalan yaygın bir adet
olup, çok öncelerden beri bu faaliyetler taşradaki yeniçeriler açısından normal
bir hadise olarak görulüp bu konuda hiç bir şekilde siciliere yansıyan bir
yasaklama faaliyeti yoktu. sı İncelenen dönemde Trabzon Eyaleti'nde vazifede
bulunan Yeıiiçeri zabi~erinden Ebubekir Çavuş, Mustafa Çavuş .:ve Nasuh
Çavuşun yukarıda bahsedilen faaliyetlerde bulundukları görülmektedir.
Bunlardan 1062 Cemaziyülevvelinde Trabzon'da Yeniçeri Zabitliğine atanan83 17. Ağa bölüğünden Ebubekir Çavuşun kayıtlara yansıyan 'bir kısım
faaliyetleri aşağıda verilmiŞtir. Buna göre Yeniçeri Zabiti Ebubekii ÇaVnş toplum hayatının hemen her alanında Trabzon'da kendini gösteren bir şahsiyetti.
Ebubekir Çavuş, 1062 Cemaziyelahiresi evahirinde, kendi sorumlulu~ altın
d~ kimselerden birinin vefat etmesi üzerine muhallefatının tevzi ve taksiminde
zabit olması sebebiyle bulqnurken,B4 1062 Recebi evailinde bir hırsızın
çaldıklarından 60 riyali lcuİuşu Sefer adlı acemi otura~a verdiğiıii söyledi~
mahkemede kendi adına bir vekil gönderdiği görülmektedir. Sefer mahkemedeki sorgusunda parayı almadığına yemin etmiş ve serbest bırakılmıştır.85
Ebubekir Çavuş 1062 Recebi evasıtında Debbağhane tarafında kale buicnndan
düşerek ölen 17. ağa bölüğünden Mehmet Beşe'nin ölüm hadisesinin keşfini
istemiş ve keşifyapılmıştır.B6 Bunlara ek olarak Ebubekir Çavuş'u mahkemede
Tirebolu sakinlerinden ve Mataracıyandan vefat eden bir kimsenin alacağını
dava eden vekili olarak görmekteyiz.87

Yukarıda verilmiş, ~lan ve genel olarak v~ife alanı içerisinde sayılabi
lecek faaliyetlerinin yanı sıra Ebubekir Çavuş'un ekonomik dlll1:lmunu ortaya
koyan ve ticaretle olan il!Psine işaret eden bilgiler mevcuttur.
Çavuşun geniş

bir mülk varlığına işaret eden ve mülk alma eğiliminde olgösteren bilgiler ·vardır nitekim 1062 Recebi evasıtında Of kazasından
olup vefat eden Ali Beşe b. Sefer Subaşının oğulları kendilerine cedleri Musa ·
duğunu

81
82
83
84

85
86
87

T.Ş.S., 1833, 512, 3, 4, 5, 6, 6f2, 3, 4, 77/3
Ö. Ergenç, Osmanlı Klasik Dönemi Kent Tarihçiliğine Katkı XVI. Yüzyılda Ankara ve
Konya, s. 128-133.
T.Ş.S., 1833, 72/2, 3
T.Ş.S., 1833, 10/3.
T.Ş.S., 1833, 12/9
T.Ş.S., 1833, 16/3
T.Ş.S., 1834, 22/4
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Paşadan

irsen intikal.eden Orta.Hisardaki mülk menzilin dört tarafındaki ; boş
araziyi Yeniçeri Zabiti Ebubekir Çavuşa hibe etmişlerdir. Devamla aynı tarihte
yukarıda. Ebubekir Çavuşa hiqede bulunan şahısiann ona bu defada 420 adet riyali kuru·şa yine 611a His4f~a· ı:nlilk sattıklan göıiilmektedir. 88 Bundan kı s~ bir
müddet '.s.ondı . 1062 Şaharn ·Evası:tında ·çavuş. bu de~a ~a Tekfur ·çay.i.n
qıah~esiİıde 100 Riyali iruruŞa bir mill~ satın almtş,89 1064 RebiyÜl~vveli
eva5ıtında ise ayıÜ mahallede l05 kuruŞa n:ıülk.satıİııştır.90 Azat 'ettiği üÇ kölesi
olması Çavu.şun..ekoİıo.milc durumunun iyiliğine işaret etmektedir.9.ı' Çavu'ş
toprak sahibi oı.rriayı Trabzon civarın~ .taş~ş görÜnmektedir. Nitekim . 10~4
Cemaziyelalıiri eva8İtı.İıda: Akçaabat, Cavana karyesii:ıde Abdurrahman adii bir
kimseye mülk s atıldıktan sonra karye
ahali. si Abdurrahmanı karyeye k~bul et.
memiş bunun üzeiine mülk sipahi marifetiyle Ebubekir ÇavuŞa satılmıştır.92

.

.

.

-
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1062 Ziİkadesi 1{'ünde Tavişi Mahmut Ağa Evkafınİn Müteve~si Müdems Mevlana Sefer.Efendi, vhlctm ·Aşağı Hisarda ki ham~ müstacirinin
hamamın ic~esİni
vakfa
verınede
engel ·çıkarmaktrui
başka nokSan verdiğind~n
• • .
. :
.
. . :-·.
. ..
1:.
.
ref olunup, Yeiı.i.çeri' Zabiti Ebubekir ÇaVüş'un hamarnı senede 90 kuruşiiicare
ile kabul edip, bir senelik idrres.
ini peşin
olarat v~rdiğini, hamamın
kcıZgam
ve
i
•
.
.
.
külhanından gayrı tiınıir ve ineremmatım kendisinin yapacağına taahhüt ettiğini
bilh ş ve b~ni ritalıkerne iziıl ~ermiştir. 93''
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Ebubekir. Ça~ş . ~kandaki hıın.ıama

'

elç olar~ 1063 Şahanı evabirinde
Fatih.Sultan Mehmet Han.v~ından Trabzon Oı:ta Ilisardaki Kule Ha]llam,ını.
hamarnı uhdelerinde b~lJ.lndurap. . apcak gereJ4i· bakımını yap~ayan .plhac
Mehmet Ağa ve Elhac Yuşuftan. senelik bin akçe fazla icare vermek.üzere alıp
gerekli tamiratı yapacağına 's öz veQniştir. Vakıf mütevellisi Mustafa Çelebi de
bunu kabul etmi~ ~Çavuşa ~seriin :~ngel çık~aması için tembih olurlınuş
tur.94 Ebubekir ÇaV.Uş ham~ aİdıktan sorira ·sÖ~ verdiği tamir işlerini yapi:ır~
mış ve harcamas~ geıj alabilmek için mahkemeden keşif talebinde' bulunmuş
tur. Yapılan keşifte haıı;ıamın külhanı, camek~ ve sair ye!lerinin yeniden

.. 1833, 10n,8.

88
89
90
91
92
93

r.ş. s

94

T.Ş.S.,

T.Ş.S., 1833, 14n.. .
T.Ş.S.,
T. Ş.S.,
T. Ş.S. ,
T.Ş.S.,

1834, 10/10.
1833, 94/4; 1834, 22/9, 10.
1834, 18/5.
1833, 18/1.
1833, 47/1.
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tamir olduğu
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göıiilerek ·hamama· talip olduğu

--··

..

(

zaman harcanan iki yüz kuruşu

çavuşa vermek suretiyle hamarnı alabileceği şartıyla vesika yazılmıştır.?S · .: ., . ·

Yukanda verilen birÇok kayıtta ismi geçip toplum hayatina ait birçok
alanda kendi vazifesine ek olarak faaliyetlerde bulunan Ebubekii Çaviışa'ek olarak diğer'yeniçeri·zabitlerinin de mülk.aıma vekalet gibi ıŞlemlerde 'adi~ g~ç-
mektedi:r. Bunlardan yine Trabzon'da YeDiçeti Zabiti olan Mustafa ÇaVıiş'\in:ev
satışmda vekil olduğu, Ziyarus karyesinde 86 kuroşa 'mülk saiıri aldığİ
yiOe
' • •• • • •
•
•
•
". • (•- • 1
. fethlnden itibaren Trabzon'un yöneticileri' açısından oldukça -ca:zip olan Orta
Hisaı: Mahallesinde 450 riy'iıll lctiruşa'mtilk satın aldığı aiııaşı.l.ııi~dır:96: · - ..:
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· · p) Yönetilenlerin
vakıflardan vazife temin et~e yqluna, · .
.
..
.. ·
..
gitmeleriyle vakıfların mali güçlük içine düşm~leri
.. .

.

.

.

.

!
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ııatuniye Evkafırun

.: ·- ·

:-

~

.. _,

zor dupımda olduğuna dıür
kayıtlar .mevcu~r. Nit~~ '1060 Cemaziyillevveli eviili~~ .:ait' bir ka:Y.ıtta.
Trabzon'qa Hatu.niye Camii medn!sesi, derŞh~el~ri•.sakil -ye ~han~si, .fıniu,
mektebf, hamanii, su yo~arı v~ diğer yerlep.nin harabe hale g~ld~ği ve tamire
muhtaç olduğu görtilere~ vali Me~et Paşa v_e Müslümanlar ile tetkik e~p,
harabe hali görülüp, vakıf fi?.Utevellisi İbrahiin'den tmıfri 'is't~'ıiilmiş,' ~~tevelli
t• • ;
vakıf zimmetinde tamir için para olmadığını söylemiş bunun Uzerine Ibalar
cibayetinden 200 gti.ruş, Mesarina cibayetinden 40 kuruş, Höç.cibayetii'ıden 50
· guruş, Bolatane cibayetinden 50 guruş, Ceıiıa ciöayetiıiden 350 'guruş' aİınarak
harabe yerlerinin· tarniri- mütevelİiye tembih oluıim.uştur;97 ··f .,. · : · · : ,.,,.
.. Bu konuda özellikle
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·· Hatuniye Mütevellisi'İbrahim inahkeİİı.~de vakfın geliİ'l~riiıde darlıkol~u.
.
.. ..
~"'· ~.·
~ndan bahisle bazı kimsel~pP V~ vazife Ve~dirn;ı~lç Surrgyl~ va}qf_&,elft~~rinin iyice azaldığını bu k<?nuda emr-i şeı:t(bulun?uğunu belirte~ek t~dpir ~
masını istemiştii'. 1.063. Saferi 4.günüpe ait bir heratta ~"Yk,at:-:ı Selatin l'fazın
olan Behrarri Ağanın arzına göre Nefs-i
Traqzon'da.
lfatuniye
Mektepindeki
4' :
••
•
;t •
i
. .·::..
• .
muallliniiı ölmesi Uzerine yerine geçen muallimin ehil olmadığı bunun üzerine
bir başkasının 5 akçe yevmiye ile muallim tayin olundüğu bil~ektedif.98
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E) ·Sanca ve Sekbanlarla İlgili Meseleler · . ·16.~ yüzyılın sonlan ve-17. yüzyılın ·başlannda Orta Avrupa'da yaptığı
savaşlarda yeni askeri teknolojilerle karşılaşan Osmanlı Devleti, bu durilinun
üstesinden gelebilmek gayesiyle özellikle' Amidöhi kökeiıliparalı askerlerden
sanc~ veya ~ekban ad~, veı:ilen bölükler oltt~!ID'IDaya ~aşl~ştır. Q7nelli.kle
başıppzuk lev~ı:ıtı~rden ve ~opraksı z _genç köylüle~den oluşan ~u bölükle~ aske~
seJ;Vis
v.e eşkıyalık açısından
oldukça zengin bir kaynak oluşturmuştur.
. . - . ...
.
.
Köyl~~erin t<?P~~-annı bırakarak ~u bölüklere katılma _istekleri veya 'silahlı
eşkıyalann . kır bölgeleı:i~! _ka_sab~an v~ köyleri t:Uan ve y~ğmal~ Anadolu
~önemli hadis~le?ndeı:ıdir. Eyaletlerde güvenlik v~ ~üze~den sorumlu
tıp:ıar~ ~ipah.i_ler 9unl~~-k~ı y~tersiz k~ştır. Bi! ·_şekilde ~evend ve sekban
bölülçlerj ..Osinanlı,. ..
D~yleti'ı:ıin
çözülme süı:ecindeki
en önemli
'• . . .
. . . .. .
.. faktör. ~aljne
g~~şlerdir:,.. .·· , .',,, ;: , .,- .
, . ·.
\''i. ı: . , .1 .
_ .. , . Osmanlı Devleti -yöneticilerinin-belli zamanlarda:sanca ve sekbanlan
· Yeniçeriler vasıtasıyla b~~aya ÇalıŞrnası, _sekbanların yeniçerilerin,sahip olduldan· ayrıcalıklara sahip olamamalan, yeniçeri-sekban mücadelesini ortay~
çıkarı:p.ıştır. 1622 yılında Sultan II. Osman'ın yeniçeriler ~dan 'öldürü!ıp.e:..
sinden ·sonra sekbanlarla birlikte Anadolu' da hareket başlatan Abaza Me~et
Paşa, _özelikle 1623-:28 yıllan arasında Anadolu'nun büyük k~simini kontrolü
altında tutmuş ayru zamanda bir yeniçeri avı .başlatarak ;bulunan yeniçeriler
öldürülmüştü. Abaza Mehmet'le başlayan bu dönem.1658' de Köprülü Mehmet
taı:afından Abaza Hasan. Paşarurr isyaru hastınlana kadar devam etm.işt~r:
Sekbanlar bölükleri varlıklannı 17 .yüzyılın tamarnında devam ettiimele~ne
rağmen ,bunlar kısa süreli mevcudiyete s~p olmuşıar, banş zamarn maaş
~~-~aıan ' ~nlm ya~~ra. sev~-;~~ş. htp~larui ~aşı~~~ pÖ_luk )>aşlan
sömaki ~am~ann ·ayaruan ğib~ mahalli bir statüye. sahip' olamamış, ancak
h.:ır~k~~eri v~ ,ilgi ~~an · ç~ğu ~amaıi ~~a ·karşi brr va2iyet i9erisinde
olmuştur. Merkezi hüküinetin sekbanlara karşı yetersizliğini gören halk mahalli
lid~rleririe dön~rek. bullı~ y~dı~~ talep et:D:!iş bu' g~lişn1e d~ eyale_tİerd~ki
ayanl~n ortaya.Çıkmasında büyük rol oynarnıştır.99 _.
' .·
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.· f~~e~~diği~~~; ~~ne:~de öze_lli~~ 1065 ~af~r~-!~~aşJ_~~?da ~~ndisine

!~~zo!l· ~y~e.~ te;rcih edile~ YusufPaşa'nmiOO maiy~tinçleJd, sanca ve.se~~~-·

99
100

...

ı

.•

•• ~

-

.•

•

~

..

·"'

• •.

H. İnalcık, "Military and Fiscal Transformatian in the Ottoman Empire, 1600-1700"1
s. 292-299.
T.Ş.S., 1834, 67/6.
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lann Trabzon ve çevresinde çeşitli kanunsuzluk ve eşkıyalık hareketlerine
karıştıkları sicil kayitlarına yansımıştır. Bu hareketl~rin Trabzon ye çevresinde
büyük huzursuzluğa sebep olduğu anlaşılmaktadır. Aşağıda verilen sicil
kayıtları konuya açıklıJc getirmektedir.

1065 Cemaziyülevveli evasıtında Trabzon'da sakin olan ulema, sulelia,
erbab-ı tımar, züaina, yeniçeri, ' sair reaya ve heraya cümleten malike~ede
kelam edip "Trabzon valisi Yusuf Paşa vilayetimize bir miktar sarıca ve sekban
ile geldiğinde etraf ve eknaftan ve karye ve nevahiden zikrolunan saricalar kız
ve oğlana taarruz edip İzaksa karyesinde İbrail adlı rabibi öldürÜp ve yeniçeriye
taarruz edip gemi bağlayıp ve kimine saman yükletip kimine daıp ve şe.tilln edip
elliasıl vilayetimizde sarıca ve sekbanlar ile rah.atlık müri:ıktin değildir: Bu ana .
dek beylerbeyi olanlar ne minval üzere hareket etınişl~rse onlar dahi sarıca ve
sekbanlarını dağıtıp üslub-ı sabık üzere şer' e ve kanuna lazım gelen emrolunsun" diyerek YusufPaşaya ayan-ı vilayetten mutemet kimseler göndererek vaziyellerini bildinnişlerdir. Paşa ağalarından Mahmut Ağayı vekil edip mahkemeye
göndermiş, Mahmut Ağa Yusuf Paşanın "asl ında sarıca ve sekbanlanmı
dağttmarn lazımdır burada bana yaramazlar ancak bu diyar serhat ·olup Rus
eşkiyası gelmek ihtimali vardır ol mahalde bana lazımdır. Vilayete düşman
saldırdığında o yerlerin muhafazası mühim olan mahallerini korumak gerekmektedir" dediğini iletmiş; Ulema, suleha ve diğerleri şer' e ve kanuna karşı
gelenlerin inuhaf~a edilmeyip,mahkemeye verilmelerini eğer vilayete düşman
saldınrsa her birimiz yardıma koşarız diyerek cevap vermişler ve yazılmıştır.ıoı

ı•

.

1065 Cemaziyülevveli e:vasıtinda Trabzon, Maçka kazasında'İzaksa karyesinden Yani veled-i İbrail mahkemede Trabzon Beylerbeyi YusufPaşanın konakçısı olan Ramazari Ağa'yı dava edip, "Ramazan Ağa zahire tahsiliiçin karyemize geldiğinde babam rahip İbrail'i topuz ile darp edip o günü~ akşarriında
helak oldu. Sual olunsun" demiştir. Sual ~e inkanndan sonra Murat b. Mustafa, Abdurrahman b. Ali ve Mustafa b. Veli mahkemede davacının sözlerini
tasdik etmişlerdir.102

~

1065 Ceİnaziyültivveli ·evasıtında Trabzon sakinlerinden Ve~ Çele~i b.
Bostan Çavuş ve Mustafa Çelebi b. Mehmet Trabzon mahkem~si.ne gelip "Trab101
102

T.Ş.S., 1834, 47/6.
T.Ş.S., 1834, 57/1, 47/3.
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zon Beylerbeyi Yusuf Paşarun sancalanndan dört nefer ikindi vaktindeKavak
Meydaru yakınlannda Müslümanlar içinde bir hatun kendi halinde giderken
cebren tutup hatuna münavebe ile tecavüz edip sonra yaptıklannı h"aber verdiler" diyerek beyan etmişler ve yazılmıştır. 103
1065 Cemaziyülevveli evasıtında Trabzon' da sakin olan yeniçeriler uroumen mahkemede Trabzon beylerneyi Yusuf Paşanın sancalarının Yunus
Beşe'yi 8 gündür hapsettiklerini bildirmişler, sonra Yunus Beşe'yi boğazında
tahminen iki batman zincirle mahkemeye ihzar edilip durum Yunus Beşe'den
sorulduğunda "ben kendi evimde iken Paşa hazretlerinin sancalan evi.mi basıp
boğazıma zincir vurup 8 gün hapsettiler 20. Bölükte yeniçeri zümresindeDim
deyince Yeniçeri Zabiti Nasuh Çavuş kanunlan üzere sual edip yeniçeri olduğu
anlaşıldıktan sonra yeniçerilerin talepleriyle yazılmıştır.I04
1065 Cemaziyülevveli evasıtında Maçka Kazası Horooriye karyesinden
mahkemede Trabzon Beylerbeyi Yusuf Paşa Trabzon'a gelirken
katibi olan efendinin karyelerine adam gönderip kendisinden ve oğlundan
saman aldıklannı sonra kendisini sırtlayıp, oğlunu hapsedip üç gece alıkoy
duklannı sual olunmasını istemiş, mahkemeye ihzar olunup sual olundukta
katip beni tiç 3 gün 3 gece alıkoydu dediği kaydolunmuştur. 105
Keşiş zırnrni

Yusuf Paşa ve adamlannın hareketleri halkla vali ve adamlanın karşı
hatta ölümle sonuçlanan hadiseler meydana gelmiştir. Nitekim
1065 Cemaziyelahiresi evasıtında Trabzon Kadısına gönderilen bükümde
Trabzon Beylerbeyi Yusuf Paşarun adam gönderip Trabzon Eyaieti halkından
bazı eşiayanın üzerine hücum edip, bir kaç nefer adamını kati edtip fesat ve
şena'at ettiklerini ilam ettiği bu hususun arz edildiği gibi olup olmadığının
İstanbiıı'a arz eylemek için ferman sadır olduğu bildirilerek gönderilen Murtaza
Ağa vardığında ferman gereğince bu hususun araştırılıp, Mlr-i ınlrarun üzerine
hücum edip yakalayıp katiettikleri vak.i olup olmadığı halkın hangi tarafta
olduğu eğer fesat ve şenaat tarafında ise kanuna göre yazıp mübaşir ile
İstanbul'a arz etme~i istenmiştif.106 Ancak hükümden· anlaşıldığı üzere Yusuf
Paşa durumu İstanbul'a doğru olarak yansıtmamıştır. Burada önemli olan
karşıya getirmiş

103

T.Ş.S.,

104

T. Ş.S.,

105
106

T. Ş.S.,
T.Ş.S.,

1834,
1834,
1834,
1835,

57/2.
57/3.
57/4.
59/2.
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husus merkezin bu meseleyi doğrudan kadı'ya yazarak kadı yoluyla ehl-i örfün
denetlenmesi yoluna gitnıesidir. Bu, izah edildiği üzere kadı ve salahiyetleq ile
. _.
ilgili olarak söylenen bir çok :fi.kre açıklık getirmektedir.·
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