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ŞiKAYET HAlilli: <ARZ-/ QAL ve <ARZ-/ MAŞZA:R'LAR 

Ha-lil /nalcık 

. . . 

.· .• 
-···· 

Orta-Doğu devlet :ve hükfunet sisteminin ~~mel prensipi, özel 
bir, yorumu olan adal~t kavramina dayanır. Bu adalet kavramı, hal
kın ş~kayetlerini doğrudan doğruya hükümdara sunalıilmesi v~ 
onun ~mri~e haksızlıkların .giderilmeşi, demek~ir1 •. Divan-ı hüma
~·un temel görevi budur. Oraya yapılan başvurular, Sultan daima 
orada hazır. ~huıuıiduğu in~cile, doğrudan doğruya Sultana yapıl
mış başvurular sayılıİ. Padişahın doğTUdan doğruya halktan şi
kayet topladığı da olur. Hükümdar, cuma namazında, aya çrkarken 
veya sefere. giderken veya 'gelirken, halkın· dilekçelerini -kabUl eder 
(bu. dilekçeye idare terİninolojisinde ri~{a denir). Halkin şikayetle
rini -almak için bu gibi fırsatları hükümdar nekadar çok tekrarlar" 
sa, ·o derece adil sayılıf. Hüküm.darın dikkatini ç~kmek ve ~ikayet 
sunmak için saraya yakın yerde ateş yakmak adetini, 17. yüzyıl
da İngiliz tüccarları da kullaninışlardır.- Hükümdara doğrudan doğ
ruya erişebilme, şu sebepten önemli sayılıl'dı : Hükümdar, Tanrı'dan 
başka kimseye karşı 'sorurrilu olmayan tek otorite olarak, haksız
lığı giderebilecek en yüksek otoritedir. O, kendisinin otoritesiili 
temsil edenlenn hepsinln listündedir ve qnların yaptıklan kötüye 
kullanmaları ancak o. hertaraf edebilir. B~ kelime ile, hükümdar 
adaletin son başvuru yeridir, bu nedenie de adaletin .yerini bulması 
için toplumda herkes, birey olarak yahut toplu halde~ ona şikaye
tini götürebilmelidir. 

· Bu.· temel anlayış, Osmanlı idaresi.nde bir takım- kurumlar ve 
onlara bağlı arşivler biçiminde kendmi gösterir: Arşivlerimizde 

ı Ba~k. H. İnalcık, «A<liiletnameler», Beıgeler, II (TTK, 1967), 49-52; ve 
Tite Ottoma.n Empire : The Cl~sicaı .A.ge, 1300-1600, LÔiıdon : Weidenfeld and 
Nicolson 1973, 89-93. 
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şikayat defterleriJ «a?·i;-i ma{ızar'lar, müftilik arşivlerinde ma/rüz adı 
altmda gösterilen vesika kolleksiyonun~aki malzemenin büyük bir 
kısmı, hep •bu temel kurumun işleyişi ile ilgilidir. Bu yazımızda 
birbirini tamamlıyan iki koleksiyondan, (arz-i m·!l~i;ar'lardan ve şi-
7cayat defterlerinden söz ede.ceğiz:. . . 

Veziriazamı (veya onun büro şefi sayılan reisülkuttabı)2 ilgi
lendiren bütün beylik-siyasi işlere ait emirlerin, bu arada hüküm
dar adaletinin yerine getirilmesi işienli bir Padişah hükmüne konu 
olmuşsa, bu hükümlerin ·kopyaları veya tutanakları başlangıçta hep 
Mühimme defter·iJne kaydolunurdu. 17. yüzyılda, Mühimmelere 
giren hükümler, · konularına göre ayrı defterlere geçirilmeye baş
landı; böylece ·Mühimmeler yanmda Ecnebi defterleri diye ·bilirieri 
seri ile 'Şikayat DefterieriJ N aine · DefterleriJ .Ahkô,m Defter leri) ve 
sonraları, · Nişan Defterleri ayrı seriler olarak ortaya çıktı. Bu def
terler; Şüphesiz ·bu konularda ayrı katipierin uZınanlaşması ile ilgili 
olarak vüclıda gelmiş olmalıdır. Bu uzmanlaşma, Osmanlı .. bürokra
sisinde Üeri bir gelişme · ve rasyoiıelleşme biçiminde yorumlana;bilir. . . 

. Şikayat d:efterleriJ bu defterlerin ·başındaki cümleden de anla
şılacağı Üzere, şik~yetlet üz~rine yazılaiı P~dişah hükilinıerini içerir: 
H.G. ·Majer'in belirttiği ·gibi\ Mühimmel~rin çok Çeşitli hükümleri 
içermesine _karşılık · ;şi7cayat · defterl~ ö-zel b~r ;b.~lü ·buYruJuarı 
içine alır. «Ahkam-i Şikayat» kayıtlarından meydana gelen bu def-
terlerde şi7cayet yapanlar şöy~~ smıflandırıla;bilir•i. : . . . . - - -

2 «Retsülküttab», (H.I .), 1s1am .A:nsiklopedisi, c. IX, 671-683; BeyU1cci onun 
yardımcısrdrr: ~yn. yer., 674. · · · .. 

S· Das · a.s~nische «R~gi.sterbıwh der Beschwerden» (Şikiiyat Defteri) v9m 
Jal~re 16"15, c. İ, .Viyana. : österreichlsche Akademie :der Wissenschaften, 1984; 20; 
bu defterin yayını biçimi, bizim arşivden yapacağ'·ımız bu gibi yayınlara örnek 
olacak niteliktedir. Orijinal metinleri tıplobasım yapıp içindeki yer ve ki§i adla
rını . döğ'ru bir §~kilde belirleyen. indeks! er.. eklenmesi, ilmi ihtiyaçlara en uygun 
yol olduğ:unu daima söylemektey!z. Özetlt:me, zaman kaybından başka bir şey 
değ'ildir. Hiç bir araııtırıcı, başkasının yaptığ'ı bir özetlerneyi vesika oiarak kul
lanmaz· ve kullanmamalıdır (maalesef ar§ivde yapılmış L~tin harfli özetiere göre 
ilmi(!). :rayınla~ var~). Majer ve arkadaşlar~ önemli bir noksanı, terim ve 
madde (voyvoda, pamuk gibi) indeksile ki§i adları indeksi 'koymaanış olma
larıdır . 

. . . 4 Misaııer, .Majer ve arkad3.§ları tarafından yayınlanan . Şikayat Pette-
ri'nden (·ba·k. not 3) alınmaktadır. · · 
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.: 1.: «Kaza-i mezbi'ır. _ ahaliı;ıi 'art-i . Ml gönderüp», 
· 2. <~Balya-'Badra kazasında sakin olan-tüccar taifesi 'art-i Ml 

ed üp», 
3. «Ayntab sa.ncağının erbab.:i tirnar fukaraları 'art-i Ml 

ed üp», 
4. «İstanbul'da vaki''muıiıcu ta'ifesi dergah-i mu'allama 'art-i 

Ml edüp», 
. 5. «Kaza-i mezbfıte ahilisi gelüp», · 

_ ~. «Dergah-i mu'a.TI.ama mektub gönderüp kaz~:-i ~ezbfıra tabi' 
Kırın~tepe imaını ve hatibi vesaiİ' ahatisi m~clis-i şer'a varup», 

7. «Mustafa nam kirnesne 'art-i Ml edüp», 

·s: «Sen ki -kadısın, dergah-i mu'allama tart göiıderüp», 

9_. «Zu'am~dan Ah·meÇl ~art-i Ml _ edüp», 

10. «Hadice nam hatun gelüp», 

11 . . «B.enak~ zirimii 'w2A Ml edüp» . 
. · . 

. . 

R.e"aya; asked, 'zimmi/müslüman, he~kesin şikayet için 'arz s~a 
hakkı vardır. Bütün bir kaza halkını temsil edenler doğrudan doğ
ruya (no. 1) ·kadıya gidip onun vasıtasile (no. 6) 'art-i hdl'de bu
lunabilirler. Buna 'arz-i ma-,zar da .denir. -Yahut, . bir :kazada halkın 
·belli bir kesiti, tüccar veya esnaftan ·bir grup- (no.- 2 ve 4)' ·baş 
vurabilirler. Yahut halktan bir şahıs kendi ·başına doğrudan · doğ
ruya 'a.rt-i.hctl'de . bulunabilir (no. 7, 10, 11): Bunun gibi «askeri» 
sınıftan bir-grup (no. 3) toptan, .veya bir ~işi (no. 9), şi:kayette bu
luna-bilir ve 'art sunar. Genellikle askeri-resmi kişilerin dilekçesi için 
yalnızca 'art kelimesi kullanılır. Reay8.nfn sundukları 'art-i hal'dir. 
Yahut kadı doğrudan doğruya bir şikay~t konusu için mektub veya 
'art gönderebilir (no. 8). · ' 

. Şikayet konus~'a gelince, şikayet" için c~;rt veya 'a;t-i hal' gön
derilmesi, ilgilinin mutlaka bir zararını veya uğradığı bir haksızlığı 
gidermek için olmalıdır. Zarar gören taraf, bir şahıs, bir grup 
veya. bir kur~m -(~iı.kif gibi) olabilir . . Haks~- ve pararlı. dı.irum, 
eşkiykııi ·veya memurlarm soyguncuİuğu, bir inalikerne kararınİ 
t?-~am~, . ·b~z:cunu _öçlemem~, genellikle kanuna. aykırı hareket
lerden doğma olabilir. Bir yöre halkının yıkı-k bir köprünün tamiri 
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ıçın baş vurmaları da· aynı kategoride sayılır. Köylünün toprak 
anlaşn.ıazlıkları, veya ıbir tımar~erinin köylüden alamadığı vergi
l-er de bir şikayet konusudur. Esnaf, nizamlara aykın hareket eden
leri şikayetle <a·rtda bulunabilir. Bütün bu hallerde, söz konusu 
olan şey, özel zararlardır; kamu zararları değildir. Kamuya ait iş
ler Mühimrrı:e defterinde kayı~lı hükümlerle ·karşılanır. 

Hukuki şikayetlerde, çok defa, <art yapan daha önce müftiden 
'bir fetva alarak, haklılığını itiraz götürmez 'bir biçimde destekle
meye çalışır. Kadı mektubu veya 'arzile bildirilen şikayetler de, 
kadının desteğini taşımaktadır. 'Böylece, başlıca şikayet konular. 
şu kategorilerde toplanabilir. 

1. Kadının verdiği h~kmü veya . hücceti tanımıyan ve gereğini 
yerine getirmeyeniere karşı şikayet. MeselaG, Mısır'da «evlada meş
riita» olan Ahmed Bagdadi'nin vakıflarına başkaları kanşıyormuş, 
evvelce Padişah emrile mahkeme evladın hakkını tanımış, yine 
karışmışlar. Yeni hükümde deniyor ki : «Davasına muv!fik fetva-yı 
şerifesi olduğun bildirüp yedinde olan hüccet-i şer'iyye ve emr-i 
'aliyye muciıbince 'amel olunmak için» Mısır paşasına ve Mısır ka
dısına hükm yazılmıştır (23a, 3) . 

2. Hükümlerin çoğunluğu, kişiler arasında hak davalarıdır. 

Hüküm, genellikle, hakkın ortaya çıkması için, Şeri'at ve kanuna 
göre iddianın mahkemece .görülmesine da:ir Padişah emrinden iba
rettir. Mesela, Ali .adındaki yeniçeri, Bağdad civarında Şehriyan na
hiyesinde tasarrufundaki «'bağ ve bağçe ve dük:karuar ve menzil ve 
çiftliği» , kendisi başka :yere gittiğinde kiraya veriyormuş. Kira
cısı . ölmüş, dışardan bazı kimseler «fuzuli işgal» ettiklerinden şi
kayet eder. Hüküm «Ş.~r'le görülmesi» için yazılmıştır (131b, 5). 
Kacası ölen Neslihan hatun, mirastan kendi hissesine düşeni öbür 
varisierin vermediğinden ve intikal eden emlaki dörtte ·bir fiyata 
sa.ttıklarından şikayetci. «Mahallinde şer'le görülmek için .hükm» 
yazılmıştır (185b, . ~). . . . 

3. Askeri sınıftan olanların~ ·kanun dışı reayadan eşya ve para 
almalarının önlenmesi, hükümetin· en ziyade dikkat ettiği · durum-

5 fjfkayat Defteri, ilk rakam sahifeyl, Ikinci rakam o sahlfedek.l vesika sı-
ra.Sını göstermektedir h. _ , . • • 
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lardan olup, genel adaletnarnelerin konusudur. Bununla ·beraber, bu 
gibi durumlar, özel şikayet konusu da ola:bilir. Misal : Cisrimustafa 
kazasındaki köyler 'art gönderip, «hukuk ve rüsfı..mlarm ·kanUn. ve 
defter mucibince kendü zabitlerine edh ettikleri halde, Çirmen 
Sancak-beyi ve Subaşıları veya adamları, kasahaya ve köylere gelip 
reayanın evlerine konup bedava ·«yem ve yemek ve arpa ve ·saman 
ve koyun ve kuzu ve yağ ve bal ve kaz ve tavuk ve odun ve otluk 
vesair zahirelerin ... ve külli akçalarm» alıp zulm etmektedirler. 
Yasaklanması için hüküm isterler (85a, 4). 

4. Halkın, kanuna aykırı alman vergilerden şikayetleri.· Me
sela, Mac"aristan'da Yanova eyaletinde köylüler, kale ve palanka 
dizdarlarmm, sözde tamirat gideri karşılığı kendilerinden «hila.f-i 
şer' ve ~anUn» para toplamalarmdan şikayet ederler (162a, 1). Bu:. 
nun gibi, Vulçıtrın ·kadısmın gönderdiği bir 'arza göre, Arnavutlarm 
sa.ldınları dalayısıle halkı kaçmış olan toprakları, başka diyardan 
gelip işleyen köylüler, sipahinin iznile ekiyorlar; kanftna göre öşr 
karşılığı sİpahilerine belli ·bir para ödüyorlar. Ayrıca yeni tahrirde 
üzerlerine cizye olarak toptan yirmi bin akça yazılmıştı~. Bunu da 
ödüyorlar. Kanuna göre .onların başka rüsfım ödememeleri gerekir. 
Fakat sipahiler fazladan bunlardan . «defterlü reaya»nm ödemesi 
gereken resimleri, yanı iki veya üç guruş ispence istiyorlar, bir ta
kım angarya hizmetler -otluk ·biçdirmek gibi- yü:klüyorlar. Sefer 
harcı veya imdadiye adıyla para istiyorlar; «kadı aı:z etmeğiİı hilaf-i 
şer' ve ~anftn ve defter.- ta'addi olunmamak için» hüküm yazılmıştır 
(149a, 3). Bu 'arz, kadı tarafından mektup şeklinde ya.zılmış olup 
reayayı haklı göstermektedir; bu belge, kadılarm mahalli halkın 
mümessili gibi hareket ettiklerine ve halkın ha:klı isteklerini des
teklediklerine dair pek. çok misalden biridir. Öbür taraftan, reaya
nıiı «perakende» olmak, yani dağıiı.p izini. kaybetmek, sonra gelip 
yeni bir statü altında vergilerden kaçmak taktiğini de unutmamak 
gerekir. 

Her zaman reayanın halth almadığın~, bir timar-erinin şu 'art-i 
hali de göstermektedir. Keşan köylerindeki timarından raiyyetin ve 
raiyyet oğullarının çoğu kalkup köyleri civ3.!ında bir mezr.a'ada 
yerleşiyo~ ve_ beş senedir ispe.ncelerini vermiyorlar (ispence, şa.b;si 
raiyyet resmi olup reaya nereye giderse gitsin ödemek zorundadır). 
Tımar-erine «bizim ispencemiz sana hasıl ltaydolmaınıştır. Biz is-
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pencemizi ahar kirnesneye verdik», diyodar. Defter-i mufassal'dan 
incelendikte, onlar· ·bu timar-eri . üzerine raiyyet yazılmış ' btilunü.
yor; böylece timar-eri Padişahtan hüküm istiyor. Geçmiş yıllara 
ait ispencelerin alınması, «~anUn. ve defter mucibince 'amel olun
mak» üzere hüküm yazılıyor (85a, 1). Kayd etmek gerektir ki, bu
rada tirnar geliri sipahinin özel· bir malı olarak işlem görmektedir; 
Sultanın hükmü bir haksızlığı düzeltmek için verilmiştir; Başka bir 
deyimle, 'burada timarm, bir iltizam malı gtbi, kişiye ait bir hak 
haline .geldiği düşünülmektedir. · 

Dobruca'da Sarıgöl'de Haseki sultanın bassmda oturan reaya
dan, hasekiyi temsil eden voyvodanın geliri arttırmak için. yaptığı 
bir hile üZerinet PS,dişaha şikayet (137b, 3). Genel şikayet konusu 
olan ·bu oyun şudur : Voyvoda, hase;ki sultana ait öşür mahsUlünü 
almıyor, reaya üzerine bırakıyor ve yerine yüksek fiyattan para is
tiyor ( tereke rayici pazar~a kile başına 2(} a:kça iken 30 akça 
istiyor) . Padişah, durumun soruşturul.ması ve kanuna aykırı işlem
lerin önlenmesini emrediyor (137b, ·3): 

Burada reayanın, P·adişah'm bir yakınına ait sorunda hBksız
lığa karşı şikayete c.esaret etmesi, ve idarenin rea.ksiyo:ııu dikkate 
değer. Bu nokta, Osm8.nıı devlet idares~, «keyfi bjr patrimÔ:iıial 
sistem» (bu Ma.i Weber'in6 , Osmanlı rejimini karakterlendirmesi(Ür; 
ô, ~~yfi patrimonial~me «Sultanizm» adını takar) . ola:ı;a:k yoruniıa: 
namıyacağmı gös~ermektedir. · Osniantılarda, adalet ve ~ikayet siste
minin bürokrasi tarafından yürütüiQ.üğü, Osmanlı bürokrasisinin 
yerleşmiş · kurallar ve görenekiere ta-bi olduğu, böylece Padi~~ 
veya yakınlarının Ş:eyfi t?-Sarruflarını önlemeye çalıştığı unutulma
malıdır. Aynı ·bürokratların·, devletiİı çöküşünü, bu bürokratik dü
zeni"xı · ve kontroluiı. çiğnenmesine ·atfeÜikleri biliİımektedir · (Sela
iıiki, Ali, Koçu Bey ve Hacı Halife hepsi bu· bürokratlardandır) 7 • · ... . . 

6 Ecmıomy ancı Bociety, I, yay. G. Roth and C. Witt!ch, Ber.keley : Univer· 
sity of California Press, 1ŞJ78, 226-.241. 

7 K Röhı·born, Untersuchımgeıı zur oS?Iıattisclıen Verwaltungsgeschiclıte, 
Berlin 1973, adlı denemesinden sonra, son zama:nlarda önemli bir inceleme 
C.H. Fleischer, Bureaucrat and Inte~ıectuaı in .tli.e Ottoman Empi?;e, .The Hista
rian Muşta/ii 'ATT (151,1-1600)~ Princeton : Prin~eton University Pı:ess 19.86; <;>s· 
manlı bürokratlarının beUi bil· devlet-cemiyet görilşüoü yansıtan l'lsa
lelerinin henüz gerçek sistematik •bir analizi yapılmadıg-I inancındayız. 
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Vakıflar dolayısıyle D~russaade ağası sık sık (ari!lar gönder
mektedir. Mesela, 1086 Muharrem/1675 Mart tarihli bir (ari;

1 
onbeş 

yıldanberi vakıf toprağını elinde tutan,· işiiyen ve· vakfa öşr ve -res
mini ödeyen 'bir köylüyü korumak istiyor. Vakfa ·ait ·bu toprağin 
sınırları belli iken, başka ·biri bu toprağa karışıyor. Evvelce, enir-i 
şerif üzerine yerine gidilip toprak belirlendiğ i halde · yabancı kişi 
karışmakta devam ediyormuş. Bu defa, Darussaade ağası ~avanın 
evkaf müfettişince görülmesi için hüküm istiyor (82b, 3) . Vakfia
rın Sultan vakfı olup Darussaade ağası idaresinde dahi olsa kamu 
işleri arasına alınma·riıası ve Özel Şikayet konusu olması, vakfm 
hukUki niteliğinden ileri gelmektedir. Vakıf üzerinde devletin, teo
rik olarak bir tasarruf hakkı yoktiıi-. Keza, t~ar sahipleri d~ ge
lirleri için (ari; gönderirler, zira tirnar geliri onlarıiı özel mallarıdır. 
Fakat timarın toprağı veya reaya üzerinde bir haksız işleme karşı 
devlet doğrudan doğruya h·arekete .geçer. Şikayat vesikalarile Mib
himme vesikalarım ayırd eden ölçü budur. 

Vakfa ait bir çok Şikayetler de, vakıflarm «serJ::i~stiyeti» pren
sipine saygı gösterilmemesinden doğmaktadır. Mahalli otoritelerin, 
vergi . ve emniyet sorunları dolayısile «serbestiyeb>e aykırı; vakfa 
girmeleri, vakf reayasından isteklerde bulunmaları üzerine ·Darus
saade ağası onlara karşı şikayet . etmekte, Padişahdan biikUm is
temektedir (mes~l:a . 8la; 6). İltizam -kon1;1su olan haklar da ·özel 
mülkiyet konusu sayılır. ,l3ir milltezimin şikayeti : Kangrı (Çankırı) 
da ·}royun sahipleri, ·ken<U. koyunlarını agnam resmi ödeme.kten mu( af 
olan askerlerin sürülerine katarak, agnam resmi ödemekten kaçtık
ları için, tahsilat yapamıyor. «Tahsil et.tir.mek. babmda maliye :ta.; 
rafın<lan emr-i şerifim verilmekle mucibince 'amel olunmak için» 
hüküm yazılmıştır (149a, 1). 

Reayadan kişilerle resmi · kiŞiler ' arasmda . sorunlara· misal : 
Bitlis Beyi, Arslari adındaki· zunmiden altı 'bin esedi gruş · alniış, 
dört yıldır geri vermiyor. Arslan, Padişa~a (arz-i hfll göndererek 
hüküm is~iyor, ha·kkının .alınması için yazılan hüküm, .yalmz Van 
beylerbeyisine yazı,lmıştır. Çünki Bitlis ·sancak beyi onun h~ü 
altındadır, davayı o,. kadıya havale edebilir (83b, 3) .· 

Başka bir misal : Tırhala kazasına· ta:bi Rarak köyü halkı, hü
kümetle işlerini ·görmek için Mustafa · çavuşu vekil tutmuş: O, ·(ava-· 
riz, bedel-i nüzul vergilerini veriri·riı diye onlardan 720 bin. akça 
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to.plamış. Halk, bunun kadı ma:b%emesinde şer'le görülmesi için 
P~dişah'tan· hüküm_ is~er (83b, 5). (Evliya Çelebi, vil~yetlerde . y~r
leşmiş çavuş, müteferrika vb . . sa~ ay kull~mm vaJilerden d~ha zen
gin olduğunu vurgular. Bunlaı:m, hükfımetle yerli halk arasında ara
cılık yapar~k servej: yaptık~arını göster~.n b_u vesika ilginçtir. A<yanJ 
bu gibiler aras~qan çı~ıştır). 

Hüküm 

. ~adışah, ~al;ı.ı~lar arasındaki haksızlıkları, ve ke~di otorit~sini 
temsiL edenlerin bu otoriteyi ·kötüye kullanarak yaptıkları hak
sızlıkları önlemek, veya d üzeltmek. için şikayet .mekanizmasından 
yararlaıimaktadır: Başka deyimle; şikayet ve fadişihİn emrini is
teme, yüksek idare otoritesile idare edilep. arasında doğrudan doğ
ruya ilişki kuran, komünikasyonu sağlİya~ bir mekanizma pluş
turmaktadır. 

Padişah haksızlıkları giderm~k .için nasıl bir yöntem kullanır, 
aşağıda· bunu. inceleyeceğiz. . · 

Padişah buyrukları, hükümler veya emr-i şerifler, genellikle 
kadılara ·gönderilir. Zira tarafsız 'bir hükme varmak, mahallindeki 
koşulları hesaba katarak ve soruşturma yaparak kanun ve Şeri'atın 
yerine getirilmesi "fonksiyonu kadılara verilmiştir. Merkezden ·bü
rokratların Padişah adına verecekleri hükümler yanlış ve keyfi. ola
bilir; böylece adalet ve hukuk ilkesine aykırı düşer. Esas amac, 
kanun ve nizanıların yerine getirilmesidir. Böylece ·bir defa daha 
Osmanlı idaresinin uzmanlaşmış bürokratijr :niteliği ortaya çıkmak
tadır. Bazrhükümler, hem kadıya ·hertl de :bir «'urfi» idare adarnma 
hitab eder. Sebebi, ilgili kişinin veya konun1:10, idari otorite zincirine 
tabi olmasıdır. Kpnp, . m~sela eşk~yalık ise, hem kadıy~ hem idare 
amirini ilgilendirir, bu sebeple hüküm h.~! ikisine hitab ~der ... 

Bazı hükümler ise, yalnız idare adamlarına lıitabeder (buna 
ait 'misal azdır, bak. 71a, 4; 84b, 1). Bu halde konu, Şeri'at dışında, 
ternamile ·askeri-idari otoritenin yetkisi içindedir, ve kadıya -h~
vale, idari-askeri otorite zinciri'ni kırar. Osmanlı sisteminde, otorite 
zinçiri teı;nel prensiplerdendiJ; . . ~es_ela terfi için <ari.lar ilgilipin doğ
rudan doğruy3: emı:i al~_ınd~ bulunduğu amir tarafından yapıldığı· 

gibi,_ ee_zalan~rn_ı~~ar d~ il~. önç~ ona b~ldirilmiştir; ancak konu ~a-
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dının hükmünü gerektiren bir_ kanun-konusq is~; - a-ynı _ zamanda :ıra
dı.ya gide~. Askeri_ di,i.z.en<;le .patr-imoniaı~ i~tisabcı-korumacı- ba~
lılık daha açıktır ve Türk-Mogol devlet geleneğinden gelir. 

Hüküm, şikayat defteri'ne kaydedilir_ken genellikle, «hüküm 
verilmiştir» veya «hüküm yazılmıştiİ»' deyimi kU118.nılir: · Bir çok 
!ıallerde de, «emrirp olmuştur» yahut «~~-i şerit yazıJmıştıp> de
y~ıni vardır. Yahut, sadece «ya~ıl:ı:n~şt~r» qenir. Bu çeşitli de~w.J.e-
riri, hbün özelliği ~le ~ir ilişiği oldiı~u sanmıyoruz. · · 

Bazı hallerde, «zuhfır eden mevadd sihhat üzerine di~an.,ı hü
mayfınuma ~arz oluna diye yazılmıştır>>. deyimile olayın sonucları 

izlenmek . istenir (misal 54b, 5). ,.-

Bu, ·kayıt" şekli bakımıiiiian Mühimme d;efteri'nden esasii .. bir 
fark" · ·meydana getirmektedir." Mühi~melerde hüliü.pı·; · aslında · ·na
sılsa öyle ·bi~e_r, : «ya pasın»· «edesiİı» · deyimile. doğru hitab şekli 
ile nihayetlenir. « ... için yaZılmıştır» aıiıatım şekli ·kullanılmaz. Mü
him-nıe "kayitlarındaki bu . "özelli!( belki de qradaki metiıin, hüküm 
y"azihnadan önce brr "ilk müsvedde olmasın'dan ileri gelmektedir. 
Şikayat defteri'nde ·ise, yazılmış olan hükUmlerlıı kopyası yapılmak-
tadır. Name defterleri'nde de öyledir. · · · 

Şikayat defterleri'ndeki hükümleriri yazılmasına temel olan 
vesika, . ~a~~ :veya 'ari;~i· ~z·m:~: .,ağıdı;ı. bu ç·eş~t"_ves~~lan _inc~leye-
ceğiz. . . 

, _. . ·~· . . . . . . 
Ari-i Malitarlar 

Bur~(hi, ' rtLdhi;ar kelimesi, bir giu_p ·. tarafından topluca imzala-" 
nan ves~a, dilekçe aniaıİıında ·k\ıllaı:iılİn3.ktadır. Bu gibi vesi.kalarm 
altinda; ~arz4_a .. ·b~Iiınai:iıar,:.·adlar~ı ·ve ~ühürle:rint korlar. Böyl~ce 
Şik§.yet, topluca . y~pilinış ve" her ifye tarafından tasdik edilmiŞ ·bir 
~ari;-{ ·1ıdl niteliğini kazanir. -Bireyierin. yaptrkları başvuralara sa-" 
dece ~ari;-ı hal denir. · · · 

17-18. yüzyıl dönemine ait bu gibi ·bir çok ~arz-i mahzar Baş
vekalet Osmahlı Arşivi Cevdet Dahiliye tasnifiiıde mevcut olup ba
zıları Profesör Yücel Özkaya tarafından yayınlanmıştır.. Boris 
Necllrof, ·-b~ı gi~':ıi vesikalar ai·asında Bulgarca y;ızılmıŞ · ·vıf. Bulgar 
ileri gelenlerince im.zalanmış · 'a1·i;-i malıtarları yayınlamı§tır. 'fop-· 
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luca şikayette ·bulunmakta gayr-i Müslim reaya lle Müslüman
lar arasuida hiç bir fark gözetilmez. Aşağıda üç .-a1·z-i mahiar "in
celeyeceğiz. · 

I . VES~ . (:bak. EJr!.er no. I) 

. Sofya ahaiisirun, §eJ:ıri hüküm ve tagallübü altına sokan bir 
mlitegallibe'ye ka:rşı8 · Şikayetini dile getiren bir arz-i mab.Zar 
B. Ned.kof tarafından yayınlanmıştır: Başlarmda şelıi'in ileri gelen
leri olduğu ·halde, üç binden fazla Sofyalı, yeni Rumeli paşası Osman 
Paşa'yı, Köstendil'e gidip karşılıyorlar v~ ·şikayetlerini dile getfri
yorlar. Paşanın mütegallibe Haseki Meh.med'i cezalandırmaya k~
rar ver~esi sonucu şehri bırakıp gitmekten vaz geçtiklerini, Pa
d!§aha bağlılıklarını ·bildiren «mahZar birle 'arz-i hal» de bulunu
yorlar. Haseki Meh.med, üç yİldan beri tagallüp etmekte olup şehir 
ve kaza halkından her yıl altı-yediyüz kise para (300~350 bin gru~l) 
topl~dığı ileri sürülüyor. S<$zde gelip-giden devlet büyükleri için 
yaptığı masraflar karşılığı olarak da «memleket defteri»ne9 kendisi 
için bir hayli para ·eklemektedir. 'Art-i mah.tarlar. genellikle tıirih
sizdir. El-Hac Osmaİı Paşa 1799 da Rumeli valisi olduğuna göre, 
vesikamız bu yıla ait olmalıdır. . . 

. İmzalar, şehrf temsil eden ileri ·gelenleri ta.nulia bakunından 
öneİnlidir. ··Ari-i Ml'e mühür basanlar, «ulema ve suleha, aslıab-i 
'alaka ve fukara-i a'yan ve eşraf» 53 kişidir. Kadı başta olarak 
müfti, nakib, hatib ve im&.mlar ulemayı temsil etmekte, ondan son
ra «ihtiyar» sifatile anılan kimseleJ; şehrin ileri ··gelenlerini oluştur
maktadır. Bunlar arasında sarraclar esnafı kethüdası hariç başka
sının .içtiniaJ .durumu pelirtilmemi§tir. · Bu gruptan !30nra önemli 
re~mi · ·kişiler, Sofya. serdarı, 'Kı:ptiyan- cizyed!rı, vilayet kati'bl, ket
bud-a-yi. şehl-, bir .mültezim, voynugan vekili, bir za'iın, Dergah-i 'Ali 
gedükll.isü .Ah.ıİıed, ·başka ·bir za'iın, Izinboı" çeribaşısı, eski miralay, 
başk~ bir gedüklü, Sofya a'yanı Seyyid Sa'dullah, Ruı;neli :eyaleti 
deft~rdarı v~ Sofya müteselliminin sila.hşôr-i hdssası'dır. 

· 8 ~- Ö:uk-a.ya, «XVIIL ~üzyılm İkinci Yarısında Anadolu'da Ayanlık ld-· 
diaları», DTOF Dergisi, c. 24 (Ankara, 1·969). 

9 Memleket D·ef!erı -yeya .. Tevzi< Defteri için bak. H. İ., «~ilitary and Fiscal 
Transformatian in the Ottoman · Empire, 1600-1700», Arch.ivum O~to-manicum, 
VI (-1980), 335-337. 
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-II. VESİKA (Ekler : no. II) . 

~dan,a'da eşkiya ile işbirliği yapıp köyler basan, valilere. karşı 
çıkan başka bir mütegallibenin yağmaladığı eşya ve hayvanatı 
mahkeme yolile geri almak için Padişaha gönderilmiş bir 'art-i 
malıtar'dır (Y. Özkaya tarafından fotokopisi yayınlanan bu vesi
"kada· mühürterin hepsi çıkmaınıştır). Burada da toplu· halde 'arz-i 
malı.tar verenler, ulema ve suleha, a'yan ve eşraf, meşayih, ve köy 
halkı ve fukara-i ·reaya olarak gruplandırılmışlardır. İstedikleri, 
«maktüllerin dem (kan) diyetleri, gasp ettirdiği devabb ve mev3.şi 
ve hayvanatıınızm kıymeti ve bahal~ı tahsil ve icra-yi h"akk <?lun
mak baıbında» valiye eriıir verilmesi mr. A'yan'm ·· yerinde ·kalması, 
büyük ölçüde, kendi l~hlerine Padişaha gönderilen 'arz-i malı.tqr'lira 
bağlıdır (bak. Vesika I). Yerli ~alkıri şikayet ettikleri . a'yan, mü
tegallibe durumuna düşer: Bunu, halkın idareye katılması: olarak 
da yorumlayabiliri.Z. 

III. VESİKA (Ekler : no. III). 

Nitelik itibarile farklı olmakla beraber 'ar.t-i-malıta1· kategori
sindedir. Osmanlı idaresinin decentralization çağında halkın, daha 
doğrusu taşrad;:ı.ki nüfuzlu kişilerin idarede artan· söz hakkı ve nüfu
zunu.:belirten· bir ~e~i~ad.:ır. İlk defa burada yayml~an bu 'a?".t-i 
mahi;ar şikayet değil, bir voyvodayı halkın desteklemesi konusun
dadır. · · ·· ·· 

.. "Livadye'de 1ruı.Jız<fr'ı sunanlar, ulema, askeri ve şehriiı ileri gelen
ler~ olara~ üç kategÇ>~iye_ ayrılqııştır. Ulema sırasile :kadılar, müder
risler, kadılııt ·bekleyen mülazimler, imam ve. hatibierden ibarettir. As
k~ri gru·buna, sırasil~ ~'imİer Ve t~ar sahipleİ'i, kapıkullarından si
pahiler ve yeniçeriler ·girer. Sivil kişııer, «~ara kullan» deyimi 
altında toptan gös~er~iştir . . '.Art altındaki mühürleri incelediği
·m,izde, en başta mU.teferrika Beşaret anılılıış, ondan sonra müder~ 
ris Ma..hmud, kadı Ali, cizyedar Mustafa, İi:ıebahtı sapcağı mirlivası 
B~hram, Kadiri şeyhlerinden Mş.hmud, medrese talebesi olduğu an
laşılan Mehmed, yeniçeri serdarı Ahmed, müderris Mahmud, cündi 
(sipahi) Hasan ve Ali, racil (yeniçeri) Mustafa, Padişah .kulu 
Davud, eski serdar Ahmed, Yeniçeri Şeyhi, es<ki serdarlardan Mus
tafa, .Padişah kulu Si.Ueyman, yeniçeri Mehmed, imam Mehıned, 
Gazi Ömer Bey camii hatibi Hurrem, Bali Bey camii hatibi Şeyh 



Hasan, ·başka bir talebe Mehmed, yeniçeri Receb, PadiŞah kulu 
İbrahim, sipahi Ahmed, yeniçeri Hamza, hatib Mehmed, müderris 
Süleyman, yeniçeri Hüseyin, yeniçeri Ahmed, müderris - Hızır, 

~a'im ( ?) Hasan, V.:e y~niçeri O~ma~~ . 

1078/1667 yılında. Liv.adye'yı ziyaret etmiş çılan Evliya Çelel:)i' 
ye gör~1~, burası :M:edine evkafmda~ olduğu !çin Darussade ağaışı
nın idaresi altmdadır ve onun tarafından tayin edilen bir voyvqda 
tarafından yönetilir. Onun emri altmda ikiyüz kişi vardır. Evliya, 
,lrasabanm ileri gelenlerini şöyle sıralar : . Sipab, kethüda-yeri, yeni
çeri serı;Iarı, kale dizdarı (ve . elli · .hisaJ:-eri), şehir kethüdası, şehir 
subaşısı, harac-emini, muhtesib ağası, bacdar, ondan sonra ulema 
şeyhlilislam, nakibüleşraf, ondan sonra şehrin a'yanı, büyükleri ve 
eşrafı gelir. Bir de ~ük emini olup Evliya onun saraymqa kal
mıştır. Ev:liya, kasaba a:halisini 7· (:başka bir nüshada 8)· M;üslü
man mahalle ve 6 kefere (çoğu Rum, Latin ve Ermeni) mahalle ve 
lıepsi iki bin hane olarak gösterir. İki «sfı:hte medresesi» olduğunu 
ekler. 

Sarp ·bir yerdeki kalesile askeri önemi olan bu kasabada, askeri 
grubun ve ulemanın sivil a'yan_ ve eşraf yanmda hakim bir duruı;n-
da olduğu anlaŞılma:ktadıi'. . · 

Vesikam~zın ai~ .. olduğu tarihte, voyvoda . Mehıiıed. Ağa' dır. 
(4rN "t'rUthza.r'm yazılması sebebi,' geçen yıllarda vergi tahsilatının 
e·ksik olİnası sebeplerini açıklamak ve kasaba ileri-gelenlerinin du
ruma tanıklık etmeleri-dir. Noksanın sebebi, vilayete taun salgını 
geimesi ve reayanın ·«on e'kseri» (~nda · -birinden f~zlası ?) ölmüş 
olmasıİıdandır. İkincisi~ voyvodanm vergi toplarken hükfun~tin res
mi rayiciİıe - göre . degil, mahalli rayic üzerinden taJ:ısilat yap~§ ol
masi.dır. 1623~1626 yılları arasında altını~ ı:esmi rayici 120 ile 400 
akça· arasmda büyük -dalgalanmalar yapmı~tır11• Nihayet 162~ de 
bir altııı ·120, gruş 80 akça olarak belirlenmiştir. Osmani akça ise, 
bu tarihe doğru 12 akça olarak· tespit ol.unmuştur. AnJ.aşıldı~a gö
re, altıni 300 ve Osmani'yi 10 akçadap. (gruşu. 220 den) · almış, hü
kfımete resmi rayic üzerinden teslimat yapmış, büYük zarara uğra-. . . . . . . .. 

10 EvZiyci Çelebi SeycüuıtnOmıesi, c. VIII, yay. Kilisli Rüat, !stanbul : Türk 
T-arih Encümeni 1928, 230-233. · · · 

.ll li. Salıillio~lu, «XVll. Ası:uı İlk Yarısında . İstanbul'da Tedavilldekl 
Si~kelerin Rii.ici;), Belgeler, I (TTK, 1964), 233. 



45 

mı~tır~ Buna göre, mesela, 1500 a:kça tutan bir vergi matrahı için 
beş altın almı~, fa:kat altınla hesap olduğu takdirde hazineye 12.5 
altın teslim etİnesi ,. gerekmi~tir. Voyvodaya «ziyade ·hayf gadr» ol
duğu söylendiğine gÖ~e, halk ödemelerde kendilerine en .karlı yolu 
seçmi~ olmalıdır; Para · rayicindeki büyük dalgalaninaların, istik
rarsızlığın Osmanlı maliyesinde karga~ahkların ana sebebi olduğu bu 
misalden de anlaşılır. 

Söz konusu vergiler arasında, bağ-resmi'nin ve ispence'nin özel
likle zikri dikkate değer. Evliya'ya göre şehir civarında 2000· (bir 
nushaiia 12.000) bağ vardır, ve dönüm-resmi öiler. Yainız Hıristi
yanların ödediği isptmce-resmi'ne gelince, köylerin nüfUsu çoğun
lukla Rum'lardan oluştuğuna göre, nakden ödenen bu resim .. de 
önemli bir toplam tutmaktadır. Voyvo.da Mehmed Ağa, kadı önünde 
veı,gileri 'hangi rayic üzerinden topladıgmın tespitini istemiş, mah
kemede hazır olan «eşraf ve a'yan», gru~u 220 ve Osmani'yi on akça 
üzeı~inden verdiklerini ifade etmi~ler, ve bu kadı tarafından .bir' hüc
cette tespit ~dil~rek Voyv:odaya veı?-lmiŞtir (Ekler.: Vesika no. IV). 

. . 
·· · Burada . bizi ilgilendiren esas nokta, taşra halkının hayati so-

runlarda sözünü· dııyurmak için belli bir mekanizmayı 1ctillanma hak
lcıruı; sahip olduğumu göstermektir. Mahalli memur ,voyvodanın ida
resi hakkında ·kasaba «a'yan ve eşrafi» düşüncelerini belirtmişlerdir. 

VESIKA V (Ekler : ~6. V). Halep kadı sicillerinde, 'bir mah
zar karşılığı Padişah · tarafından -gönderilmiş bir hükmün kopyasıdır. 
Burada, ~<~ahriisa-i ljaleb4l ulema, suleha ve sadat vesair ·f~arası 
derga.h-i. -İniı~allama mah:.Zar gönderüp», ölen :kadının kıtlık çeken 
şe~e et~aft.an ~ububat~toplamakla uğraşırken mahkemede hazır olup 
resini toplı~amadiğmdan bahsolunuyor, borç içinde-öldüğü, ailesinin. 
yol para~ar:ım sağlamak üzer~, ölümünden' yeni kadı gelinceye kadar 
vaki gelirin a_ilesine ve-rilmesinin düşüniıldüğü ·bildiriliyor, bunun için 
Pa.dişah'in· ·emri isteniyor. Şeyhülislam da bunu uygun bulduğıundan, 
emir veriliyor. Hüküm 1102 Muharrem evaili/1690 Ekim ta:rihlidir, 
deftere 12· Safer 1102/15 Kasım 1690 da kaydolunmuŞtur. 

SonuÇ olarak, bu yazımızda, şilcayet, şikayete cevap olarak Pa
dişah'ın gönderdiği hüküm, ve hükmün kopya edilmiş olduğu Şikayat 
Defter·i kayıtlarını bir arada görmüş bulunuyoruz. Bu işlem ve vesi
kalar, Osmanlı bürokrasisinin, şahısların veya bir yerdeki toplumun 
ihtiyaç ve sorunlarını nasıl öğrenip karşıladığını, .buna ait prosedürü 
açıklamaktadır. -
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