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M. CAV!n BAYSUN

Şarkı

Ldle-eşr-ı sine-l pür.daıı "gran egle gel
Gel efen dim ltile-ruhsarım çerağan egle gel
Mlhr-I ruglnle dil -i aşşakı suzan egle gel
Gel ef endim lale-ruh sarım çerağnn egle gel

Ldle- uirı mak demin ,"ık-i bahar .ısün yIne
Gül açılsan azm-i gülıen eyle ruç in ıe.';ane

Andel iben başlasun şerkılere gül üslün e
Gel efendim lôde-ruhsarım çerağan eyle gel

R aslma gülşende seolca e!ıl· ı dil agaz edüb
Şevk ile mu/rıb t erennüm etmede şehnaz edüb
S en de eg gül·çehre bır ıeb defoı htib-ı naz edüb
(Jel . f endlm ldle-ruhsa-ım çerağan egle gel.

AHMED III. DEVRİNDE ŞARK SEFERiNE iŞTiRAK

EDECEK ORDU ESNAFı HAKKINDA VESiKALAR

lif. "[On l r Ak tepe

Osmanlı de vletinin devamı müddetince. ı stanb ul'da zubil r
-ede n be lli-başlı isyanlardan birinin d e- Pa trona vak'ası olduğu

mal ümdur, Bu had ise, 27 sene sa ltanat süren Ahmed ııı:ün ha!'i,
. veziriazam Damad ıb rahim Paşa ile ta nınmış de vlet erkinının
-öldürü lmesi ve avam tabakasının tahakküm ü ile neticelenmemiş,

bizde ilk garbhlaşma hareketlerini duraklamaya uğratmıştı, Örf
ve i dette, mimar tde, matbaacılığm kurulması gibi yeniliklerde
garb a doğru yaklaşma hisso luua n. bu devir , bö ylece bir ir tica'
hareketi neti ces inde n ihaye te ermiştl.

Sebebleri, iktisadf, içtimaı,.iyasi ve ş ahıslar arasındaki reka
betler bakımından, vuku'u ta rihinden ço k eskiye g iden 1730 is
yanı , baza n düşünüldüğü gibi, tek a:nilin, yani Iran harblerinden
dolayı doğmuş bir mese !e değildi. Iran ha rbler l, bu hadisenin
ha kikI olmaktan ziyade, zah iri se bebi idi. 1730 isyanında, sene-

", lerden beri devam ede gele n mütemadt harblerin halk üzerinde
bıraktığı yorgunluğ'un, An adolu 'da ve Rumeli'de idaresizlik ne
tic esi zuh ür eden mahalli vak'al arın 've bu yilzden Ist anb u!'a
<ılan , mülemadi gôçlerin, nihaye t hükümet meıkezinde kendini
gösteren işsizliğin, beri taraftan, devlet rie alinjn setahat için
de yaşayarak, lüzumsuz ye re para sa rf edilmesinin, garbı taklid
gayesiyle baş layan _bir ço k i şl e rin tereddiye uğ ramasının. nihayet
fakir halkla üst tabakaya karşı kin ve adavet uyanmasının mü
h im rol oynadığı aşikardır. Nitek im b u hidiseye esnafın niha
yet alakalanması fik rimizi takviye edece k b ir delil sayılabilir.

ıaribi kaynakla r tedkik o lundu ğ u zaman, 1725 - 1730 seneleri
-arasında, devlet r iciIinin bir tar aftan kendi zevk ve e ğlenceleri

.I çin lüzumsuz yere par a .sarf ettikleri, diğer ta raftan halka müte-
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rnadiyen yeni-yeni verg iler ihdas clmeleri ve bu gibi hallerin 1730
senesine do ğ ru ar t tı ~ı, halta sefer için toplana n paraların yerine
sırf ol unmıyarak, su-i istimal edHdj~j gerÜıüyor. Bu hususla rı

açıklayan biizı vesikalar vardır ki, onlardan birini d iker iki vesi
ka He birlikte bura da neşretmeyi faydalı bulduk .

Tarihimizin si yasi vak'al ariyle ve askeri had isalerty!e meşgul

olmak, yakın zamana kadar daba ziyad e bir arıane ha linde de..
vam e tm iş, son zamanda ki bazı tarihei!erirniz müstesna, evvel
kileri, iktisa di meseleler üzerin de hemen hiç durmamış, bu gib i
mevzular ciddiyetle ele a lınmamıştır diyebiliriz. Halbuki gerek Baş.

vekslet Arşivi'nde, gerek Istan bul Müftülüg-ü'nde ve Topkapı Sara'
yı'nda bulunan şer'i sicilla t arşivlerinde mcvcud vesikaların malı

meselelerle alii kalı olan ları tedkik edi İ i rse, Osmanlı devletinin ge·
çirm i ş olduğu bir çok hadiseJerin sebepleri " meyanında iktisadi
amillerin çok mühim ro! 0ı·r.ad.ıliı açıkca gcn1 lür.

1730 senesi ilkbaharında, Iran üzerine sefere hazırlanan Ah
med III., memleketin muht elif belgelerin e fermanlar göndererek,
Rumeli tarafı nda ve merkeze ci~ar olan yerlerde mevcud askerin,
Üsküdar'a kurulacak olan Orduy- ı hümayuna mahsus karargah.
da loplanmalannı bildirmiş, gerckli olan harb levazımı hakkında

da vilayet/ere ayn ayrı emirler göndermiş ti . Sultan Ahmed hir
taraftan, birlikte selere çıkacağını söyledilii bu ord unun biran
evvel, Osküdar 'da toplaamasım te 'mine çalı şırken, diker tara!ıan

on un ihtiyacını le' min gayesiyle icab ed en tertibatı alıyor, bil.
haşsa orducu esnafın ne şekilde iştirak edece ğ i n i, ı. No. lu ves i
kada gördültümüz emirle bildir iyordu.

Istanbul kadı s ına. Yeniçeri ağasına, esn af kethüdaları ve us
ıalanna hitaben yazılmış olan 29 ıilhicce 1142 (IS Temmuz 1730)
tarihli bu emr- i hümayunun, çok kısa zamanda tatbik mevkiine
konulduğunu ve Gurre-i Muhar rem 1143 de . Mahmigy. · i ıstan

bul'dan ihracı f erman buyaTUlan 28 aded " nafro 85"aded ordu
hagme/.,lnin sef e,..1 hümayunda meocud bulunmak üzre' hazır

lanmış oldu ğ unu ıı. numaralı vesika dan anlıyoruz. Bu devre aid Is
tanbul müftÜıüg-ündeki Bab def terleri ve di~er şeriyye kayıdlannı

tedkik neticesinden anı.şılaca~ veçhil e çok müşkül mevkide olan
Istanbul esnafı , -bu def'a da padişahin arzusunu de rhal yeri ne ge·
lirıni,ti. Lakin ıstanbul'da işsizliğin hük üm sürd üg-ü, Esnaf lonu :

"Iarmm ~ayet sıkı " bir koatro l altında buland UJu, bir çok kiıii"~~" "
~ ~ . ' .
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lerin ikti sad! meseleler yüzünden hük ümete karş ı memnuniyets iz
liklerini açıkça bildird ikleri bu s ırada, devletin arzusunu ye rine
g-e tirmelerine rağmen -Şa,k luralma musammern sef .,· i lıiimagan "

nusret-mak run için Is!cnhal'dar.. ihracı ferman cl1gurulc n orda
y a isticar olunan kimesr elere eerilmek c{: ere esnafdan ordu ak
resi namiy le .,ali, akçe tahsil e e se/.,e gidecek adamlara »eril 
meuiib ek l ee tel' olunması », Istan bul esna fını Damad ı brahim

Paş~ hükümetin e karşı galeyaea getirdi . Oç numaralı vesika, bu
hususta top lanan milyonlarca akçenin, hangi esnaftan, ne mikdar
alındı ğtnı açıkça gö sl ermektedir. Hemen hemen bütün Istanbul
esnafı, ord uya işti rak edecek esnaf gurup ları için para vermiş,

faka l bunlar ye rinde sarf olunmamış tı. Ostelik ordu da Osküdar'
dan hareket e tmed i ğ i için, esnafın seferde le'min edebilecegini
dü~ünd ii~ü kar, artık babis mevzuu de~ild i. Bu hal bir ço k İs

ta nbul esnafının mutazam r olması na se beb oldu ve bAzı esnaf
birlikleri, namlarura sefere iştirak edecek c rducuya vertniş olduk
Ian paraları geri istem'~e başladı lar. Netic e iti bariyle esnaf ara
sında da vakit vakil bu yü zden kav gal ar çıktı~ı gö rüldü. ıstan

bul'da büyük bir hoşnudsuzluk havası esme ğ e başladı. Iş le bu
sıradadır ki Patrona isyanı dedi~imiz vak'a zuhür etti ve bu is
y aaa bi lindi ğ ] gib i esnaf da karıştı.

Isyana amll o laa sebebler arasında zikretti~imiz vesikalardan
da anlaşı laca ğ ı veçhile, 1730 seferi ne işlirak dolayısiyle topl anaa
paranın 'ekl ü bel' . olunmasının da mübim bir rolüvardır,

Bahis mevzuu etti~imiz vesikalar, O devi rdeki su- i istim!l: /ı.i.

o o. disesini ortaya koym akla beraber, xvııı. asrın başında, Istanbul'.
da ne gibi esnaf zümrelerinin bulundu ğunu, bunların, padişab

sefere çıktığı zaman ne şekilde orduya iltihak ettiklerini açıkla

ması, Is tanbul'dak i esnaf içind e banii zümrenin daba hi1kim ol·
duğunu, daba ço k vergi verebilecek dur umda bulunduğunu, kaç
çadırla orduya iştirak etti~in i g-östermesi bakımından d a ayrıca

ehemmiyeti haizdir. Bilbassa IstanbUı'un iktisadi durumu üzerine
araştırma yapanlara faydalı olabileceğini düşünerek nClrin'- karar
verdiğimiz bu üç vesikanın asılları Istanbul Müftüliljtü arşivinde,

Istanbal Kadılı ğı ve I. tanbul Bab d.lter/eri 'ndedir. Onlan bnrada
. tarih sırasiyle neşrediyoruz.
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Halen Iİ bu sene-i müba"k.d. ş arlc tarafmda "akı' ../.,.i
Iıümayuna malımige-i ıstanbul'da ihracı [erman /:'uyru/an girmi
..kiz cdd esnafın seksen t.ı aded ordu haym.ı.rinln ıefer-I

h ümayunda m encad bulanmak üz'" k.tlıüdaları tl ' ylğit - taız/arı

k.faı. ılerl "e ma'rifetleri il. bil' itt if ak. /cIyi n .,. tahsi s olan ki
mem elerdir ki ber veeh-i dti zikrölunur. Fi gurre-! MuhaTfemü'/,
haram 'en. 1143 (/7 Temmuz {730)

B uyu rdum ki M km -I ıerllım "usul boldakıa bu babda "ech-I
m.ıruh üzere ıer.l-ycIlı• . i m dur olan il"bu emr-i şeriI- I ezlt/ü'ı'

şan oaciba'l-ittiba' v e ltiz/mü'l- imtisdiimin mazmun..ı it aat mak..
runile ami/ olub hiıalil. "a z'ü harek et ten be-gagtl ihtlras .yll
y ..in IÖJI' bil.sln aldmet ,.rll. t'rimad kılasın Tahriren Fi'l
geomi'l-tcisi ' .lırine min şehr- i Zi/n icce li-seneti isnegn oe erbain.f
<ı' ml. "••1/ (15 Temmue 1730).'

AkdcI kueIall' l m üslimln ."ıa "illdıl'I mil"ahhidin ma'di
nü'l-fadl-1 "el-yakin rdfi'- u a'Umi'ı'leriati ".d·elin "dris-u ulli
mr /-enbiga-; TJe'l·mürulin el-muhias » tl bi-mezid .. i t nageti' I-mtli
k l'l-mu'ln mealana ISlanbul kadısı zid.ı fedallehu o. lltiharu'l
emacitl·f ae'f-ektirim cdmi'ii'l-mehamid-i tJe'I-mektir im el-mnh
lass-u bl-mestd- i i'nagell'l-m.likfl.allam.1 bırıril d"gdh -i mu
<il/dm genlç.rllzrl a~as' dame mecdahu ". melahlrü'l emdsi]
v . 'I-akran zınal ktlhüdalarz o. Ihllgar v . ustaları zId. kadro
hum I. olu'-i "fi'·i hümayan "asıl ola sak ma'llim ola ki iıbu

sene-i müb."k.d. ıark cdnibin. sadd.ı o. Iclal il. bizzal cenab·,
hilafet.m.dbim hartkel ee asimei etmek: üzen se[er-i. hümayu
num muhakkak. olmaıla inıa'allah-il laala işbu Muharrtmü'l ha
ram gurresinde lul-ı zal er [üru ğ-ı padiıahanem ihrac "e .adil·1
Muharromd. Osküdar tarajına ubur . mr-; muhakkak olmak: tak 
ribi ile orduy-, hilmayan., meohibet makrunuml a mden gld . ezk
ecnad-ı zafer I'I/gadın ikllza eden male emeleri tedar ükttnd« za
mre! o. mlzayaka çeldlrnemek: Için ordaş - ı hümay unumda m.v
cad bulunmak ilz.r. hirl.1 esna/ının aynı orduları ih rae olunmak
ldzım g.ıüh ce sinin- i sabıkalarda bi/ad-ı s«Idsed. n agnı ordu esna·
lı hagm. l. rl /JITae e e sa ir bUdd o••mearda.• dahi bedell eri lah - .
sil olunmak içiltı eedmir-i aligge m ısdar OO! irsdl kılındış ına

binaen bu def?« dahi s efer-i !ıiimagun-ı nusret -mokrımum aeimet
olanduk da arduç-ı Mimayunda m••cud bulunmak için ihrac olu
nan , urel-i defler mueibince y irmi y.dl hirl.lln ..ksen dört hay
mdui olmak üzrt A si/ane-i ,add.llmde aynı orduları Ihrae lertibl
lumanım olmağın imdi siz kı mumall . yhümaslZ ( I) kap'eılar
ocağı ihllyarlarından arda ağası ttiyin ol';nan Alım.d zld.
kadruhu il. iı-bu . mr -I ıerlf-i al/ıanım ausuıünd. ma'lad-1 kadim
Ü.." Iktiza . dzn m.sralları b!glnlulnd. mu ' i lululan saad.ı·ı

dırin. ü zre gamaklarının birbirierin. ;mdad , LO lantlleril. gördü.
rü.ıüb ordu al a... ttiyın olunan mum211.yh ma'rlf.tl/. lamam.n
hay meleri Ihrac"" "akı-ı m..bure d.ğin O,küdar'da orduy-ı hü
mayunumda Icdltlen meoaad ell irmekte ziyade dıkkat o. Ilılimam '

eyı.yüb mugayir' ; . ",,-i <illıan "o..' harek. ll en b.-gagel iilika'
ti. milean.bet olunmak babında luman.ı dliıunım sad" olm~ıdar_

4 Hay""

Hlrfel-l Babbazan

Ord ucu: Murat ı'ekd-i Serkiz
JfolJla1 ' ı 74 000

Yal nu bir yük ye/miı dört bin
ak,td lr.

2 Hay"'"
lI !rf et-! ııurncıı-an

Orducu: H(Ua~ on. Ali •• »ıml!d

bn. .... ı-tl: Y fl$uI bn. Kasım.

Jltb la f! ' 55 000
Y aln u tlli t<i bın okçtdir.

..

l:q m

llirfet...I K a liab aD

Oriucu : Ebu1Jtkir hn. O.ıımaı't

ll'1!!I AJmwl Mı. A.li
Jr.olaf! : 432 000 .

Yalnu dört yük o/U& iki bUi.
ak~.dlr.

40aynız

nlrfet-l Bakkıııan

OrdllCu : Mtlımtd Afla se Siiky.
ma" .Ada 'ı', Hacı Mm /ata .A.6a
ıotl Ali ,J§a t~ ELJUU l braltim N '

MUlWa Ağa 1.". di§er Süleyman.
Jftolaf1: ı 440 000

Yal"u ON dört yük kır!' bin
akçtt/lr.
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2 Hayııu

Hlrf e t. l Paçac ıyan

Orducu : EiJubüir B<j< br<. Hala ,
iki"", /ıayIM Jl Mmd a.,. bn.

Hamza.
M<bla4: 72 000

Yalnız ycmif iki bi" Gkcedir .

8 Darwte

mr'eı- r llıııaıa ..

Orducu: S<yyU H IÜ. yin h . Yell
.. .Abdu/bı.h h . ..(/tmod

M<1>lad : 129 600
Yalnu bir yü.\: yirmi dak uz bi"

aU. yü.~<dir.

4 HalıIM

Bl rr. t .1 Be n u an

,Orducu .. ıbrahim bn. Jfıula/a 'tl,
Ahnud Çel<1>i b..... . v.Haıan ba ,
M uz/.fa e. Kirkar <eled·i Maıy.ı

M<1>lad : 48 000
YalılU' kırk seki. bin~i,.

" -

2 H.ıılM

Hlrfet.l HallacaD

Ordu. " : lb'ahim B.,. bn. Alımed

"'6 ikinci haV1M H uan lı n.. .4Jımed

Mıblad : 40 000
Yal,u. kırk biR a..Ju;Mir

8 HalıIM

IIlr'el-1 Uarr4tao

Orduc u : Sakyman. b"" Muıtbfa.

Sina,. rı d~~r Eı:a4{k v~i

Kiıriy,

Me1>la1 : 42 000
Yalnu Lvk iki bin . !tç<dir

4 Halime

n lrfe t·1 Sa rraca o

Orducu : ı-w J/ıutala bn. Mah
mud .. AJımd bn. Hala .

Meblad : 40 000
r al . u kırk b ın ak,edir .

4 Halime

Hlrrl6t-1 Attara ı:ı

Orducu : Jlahmud A1. bn. Hıü'

yin .. Alımd Çel4b1bn. MUllala.
M<bla4: 84 000

Yalnu " Iu,ıı dar: bin~ir.

2 Halime

IDrfet- ı Aşcı:raD

Ordıu:u : H ü.I«yi ,. Bt:' bn. ...tli ve
did , r HÜleyin b". HlJIaıı v(t UI.ta
Haıan bn. Ahmd el Yakub bn.

Haıan.

Meblad : 160 000
l"alnu l>ir ııük al/m'l bi n altç<dir

1 Hay "", ı HaY rM

Hl rfet.l Kazzaz ve Kullalıclfan

Ordııeu : Hiütyi" bn. ıbrahim ee
dqer HlÜeyin bn• •\f.hmed

"Jl<1>la1: U 000 .1{.olad : 24 oco

2 Hayme

Hirle t ..( KılI ceıyıın

Ordıu:u : HalU bn. ıbrahim

Meblad : 16 000
YalııU 0" altı bin 4Icytdir

1 Halime

Ulr fe t· l Ke mab-ge ra n ve Okeu

Ebubelclr bn. U,ıa, y.;.w bn.
All Abdu/bı.h

Meb!a1: 9 600 Jl <1>la1: 9 600

4 nail ....
Hl rre t ...i S.'lbandaı:ı

Ordu. ,,: Uıta Yu"" bn . •~bdıd
lah '6 Ali bIL .J.bduUah w Hü,~'

vı« bn, ALL
Meblad : 48 000

r aln.. kırk ıokU bin ak;edir

8 Hayme .

nırfetool Semerleiyen

Orducu : Süleyman b... Mth md
'" Ah.rnML bn. Ali t l!! Jldmud b".

Abdıd1ah.

.ll<1>lad : 18 000
Yal"U on .diz bin akçM.ir.

i Hayme

alrfet· 1 Kalaı-c!)·.u

Vd iyk'd ·d in Ha.ran
JIeblad : 9 600

1 Hay"",

Uirle t . l Çııdırc.ı ,.an

2 Ha!lm~

Hlrfel-i çubaeıyao

ENllfııid Süleııman Im. .....ııııid
Ahmed

M.blağ : 40 000
'. Yal" u kırk U n akredir

6 H'ııme

:W rfe l ..1 Be rbe ran

Orducu : Hacı Süleyma . b... MM
~ c. Ali tn. AA~ t~ J[~a

b... Ali~. S ii4y_n b...~
" Elha, !b rah im b... HlÜllfilı

Meblad : 36 000
Yal... otuı aLU bin ~.dir

4 "Hayme
Ulrtet..l )fuJ' tabaD

()Nlucu: ELJıaC JfM med bil. M ·
fMd ıı, O.ma" bıı. Şaban N Mili 
W a Bt~ bn: Oıman u dJdtr

j{Ullala Im• ..llın<ed

.1l<1>lad : 36 000

4 HaytnIJ

Ul rl e t.1 Na' lç.aeı:ran

Orducu : Haıan Bqe bn. Jı.hmed .
rı MMm ed B<j< bn. J{uıtala . ,
n TaAi", bn. HiUeyin tt HcıJ41&

M. blad : 84 800
Yaln u o.!uz dOrt bin ıdU yüz

altç<dir

4 Hayme

Ulrlet.l Eıkiclyaa '

Orducu : Simon~i Mdko"
N Mikail veUd-i Bogo, ı~ Kira·
goı veled·i Arti n ei • . • . • ~eled·i

Faı".

Mw lad : 82 000
ı'alnu OM !ki bin ~edir.

i Halime
Illrtet. 1 KazancıTan

Ahmd br<. MlUtafa
Meb!a1 : 18 000
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4 HaY""

Hlrfe t·1 ArpacıyaR

Orducu : t1mt1" Bq~ bl'l. Oıman,

.Ali B6f~ im. Salih, Osman Bet~

bn. Ali , Ha,an lın . .Ahmed
.ll6b/ağ : 60 000

Yaln u aUm., tin c~ir 2

lş-bu ser.e-! miibarelcede şark: tarafın a. musammem ufer..r
hümay an., nusret makrun için I~tar.b:ı/'dan ihracı fe rman buya ru
lan orduy a isticar olunan k irnesnelere v erilmek üz re esnafta n
ord« akçesi namil. 'Oa/ir ak çe tahsil ee so/ere gidecek adamla'
ra tıerilme.yüb eki ü bel' olunub ort/uy- , Izüma yunda olan asker..i
islamın zamret çekmelerine bais olmak müld ha%4si/e esnaf dan
n. mikdar akçe tahsil olunmastur ee her biri k açar dükktin ih
rac etmiş ler 'lO dükkan başına d ahi kaçar akçe uermlşlerdir,
Istanbul 'O . Üskiidar oe Egiib ve Galala kadı/arından mu/ a"al
d./I.!I.,lni alasız degii Izzet/ii Çavuşbaş, Ala'ya httcben odrid
olan [erman-ı a/lge imtisolen tcrajlanndon mübaşlr ltigln buguru
ian ısmail çaı.ruş ma'rifeılle her esnafca meclis~i l er'de ihzar t1e
t ef ahhus olunub ter- f.Jec/ı· i au z ikrol ulHJ.r. 'Fi'l-yevmi's·salis-z'
fJ e'[..işrin min Muharremüll_ Jı arom li-senet i se/asi n ve erbaine ce
mie oc elf.

.."-laatla atta "ku bin akçm ri ııa·

kıf mallarının netAalınetan. ı:« .

rilmiıtir.

Wrfe t·' Cakşu'cıyaıı

Hay... ; .J<i. cl : 8
B. her hay .... Fi: 12 200
r . kun·. ,,,,,blağ : 88 800
M inha miUlıak.atından taJuil aıu

nan meblad.
Edirne-kapuı ohaeılarırı ·

dan: 2 520

Maada otuı tWrt bin Ilchen ak· ·
çed yahudi 1'6 natara çak,ırcıla

rından taJıSiL olu.nmUllU1'.

Minha mülhakalından tahsil olu
na.. m6bka1f.
Piri_çcikrden : 80 (}()()
Satılnculardan : 13 600
Kur~ye.mişcikrd6n : 46 000
H.l.acılartian : 80 000
Yahutii bakkallartian: 10 000
Şerbetçümu.. : li4 000
Lebkbiciler<1en : 12 ()()(i

Şire·revgancılardan .. : .~8 000
PlUt.""""dardan : 12 000
Bal.kcdar <ian : 0·1'800
Ç<;rnkkçü...tien : I li 000
Bag,"'a_kardan: 28 000 '
GoJau. ı-e Tophan, eeK~
sımpaşa:bakkatları "dan: 72 000
Eyüb <o Kadıköy
bakkaUanndan : 82 000
Galata ee Tophane t'e: Ka
sımpaşa Yfm{şcUerlooen t8 ()O(J

Ey iib ı't Haık6y ye"'16
~eri_d... : 28 000
/s tanbul .wzecilorına._: J!J000

- - -
681 400

~l[aada dokuz yaz ot Uz iki bin
aU. YiU akçe.sini f i la nbul hakka 
lan re lItmi.qc:iyan Myiren tekrnil
edecek .

kul-

5000
5000

Jö7jijö

nlrret..i ılamcıy_n

Ha y""; A<i.i: 2
RJ"'r !.ay"" Fi: 27 500
y . Mn·. ''''''lağ : ss 000
JliU/ia.k.atı yoktu r, ki!ndileri tre..

, reu/dir.

Hirlet..l Ha bbazan

Haymo: Atied : 4
ReJı" !w.Y"" : 43 600
r . M .... meblağ : 174 500
J[iUhal«ıtüı... taMü ola ..a.. m6b1<ığ

Kapa.. uncıdarında.. : 18 000
Tolcfur·daif. u""utar...dan: 8 000

26 000
H aada yii. kark ••ki. bın akçeyi
ha.hbazan tayilesi t erea/dir .

HJrfet-i bakk a la e. ve yaş Yf.?-
mlşo[yan

Hay",. ; Aded: 4
B.h" hay F i: 860 000
r.kil..·ı bkağ : 1 440 000
B., hay ti...
' on" a"r' si: 24 000

1 464 000

metet-t KaZZRzan ma'a
labcıyan3

Hay'... ; Atiul : 2
Betıer hay... Fi: 24 000
r•.<.2 ..·ı m./>laif : 48 000
Jlinka, mtilhakattan tahlil
na.. mwkalf.
Diilf",..aerti :
Yah u<iller<i :

' .

1 Hay""

W rte t-i DemlrGlyan

K. lhtlda S üleyma.. b... Mıu;ta',z·

Jlwlağ: 18 000
Yalnız on ,dtU bin ak~edir

8 Hay""

Hlrl e t·t çaktırcıyan

Ordtum : hadur t~.kdpi Ka sbar
~4!! Agah rıeled·i K irkor tı l! OıelJ

vel&:l·i Ha ga.dur
Mwlağ : 88 800

Yalnız OtU6 altı. bin altı yilı

ı Bu vo. ik'nııı aslı içiu blc.. J. ttlncul Kadılıll Deft~"lfrlı r-;ö. 6/150, 'it ıc..

1/b-3/*, 1.tnbal Müftülii~il arfiyi.
i KolI.b, tplite baH. veya u bte· .ırma s.tma,a maLıu. bir Devl' çarlc

(Şı · Sami, Kameırı tilr1cJı İstaabul 1317).
, "Ş: rl ,,!au=.ı.ıum yatı; Hii" eo yi .r.ı Ki~ımı Tllrk idzatf, İs tı 1943 e. nı
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s Tcn! neo.tuı. veriZ.. i.im
t . B"'i' a..ı, pamuk fpliriadu dokunal: bir Dev i "u. Fu la malumat içie b~.

.1.1. ZCQ Pak.ı ııı, O. rn4nll ttUt" tl.glmUri H teri mleri. 1stubClI 1$47, Fa&. IIL

fl lrfet..l Berberan

2 400
8 700
9 000
11 000

2400
2400

MinAa miUhtıkatuv.lan tahıU ol u
nan meblağ.

Ta/ıl.~ 'l·kal'a u/r:icileriruun: 8 860
Karaman tıkiciltrlndtn : 4 200
Koıfacı mu,kciu ri" tfm : 1 GBO
Supürg<eil<rtkn : 1 960
Urıtn-ç02rşı~n

dan:
.l.raldııecil<rdtfl • :
Yorgancılard4n :
Btd...l<ı" , wJid'lu" :

28 700

Jıadda on bir bin ri; '!/~ akçuio

ni UM'. ~erm(fti,. .,

Irf e t. l So.rraead:

Ilaymt .. A.dtd : 4
Bolur ha y... Fi : 10 000
!tka".,~ : 40 000
J/1,,1uı m.ıU.kokatuıda71 taJıriL Olllo
..." m.ııl<i§.
Sı1uncivan 10 ı

ÇiI~'Sepdeiııa~ :
Yeınecivan Mr bab-t

Bayezjd i V"ıli: . .1 100
V&:ne.ciY<Jn de r bı:ıb-ı Odun : 500
Ka~Jan : . 700
Debbtciııa~ II 1 000
Jr~yan l' : 600

B 700
8 OvA

32000

.Bw. haıımt Fi : 6 000
Yt ktl,, · , m.ı>lad : 18 000
MinM nıülJıakatından tahs il olu.
...n m.ııia#.

Hanrcıya.n :
Eemhaeıyan ': :
Kl1fll<cllfan :

2000
3 600
8000

13 600

Jraaci4 d&rt bi" dOrl 11'" ~i
."naiından Nrilmi:tir.

Hlrtet-I Sa'lçaeı:ran

Haym. ,. .A.ded : -i
&1ı<r hay"" Fi-: I S 760
Y ekü,,· , m.ı>1a#. 65 000
Ycıkıfla.n r~y~ından renolmittir .

Hlrfet.l Hall aean

BaJ/ rIU ; .A.dıd : 2
B' Mr hayrnt Fi : :;0 000
Y ekü,, · , meb~ : 40 0QO

Minha miilJıah:ulndan taluil olu
' nan melJla4.
MtuıtUı otU%bir bin üç yüz akçui
.ııJnIIar recy_ndan ~miJlir.

Dlrlsl·1 Esklelr. "

n ayrnt : .i.<kd : 4
BeM. haıı"" Fi:

:Ytkıl~· ,~ :

7 Kemhı. duiIe:ı bir cni' ipeldi 1ı: uma.~ hıavs:z hc!He yapa ıı utala,. bu
isim nrilir ki, ac ıarda, ka difeei, aaııd.lc:ı, d iblc:ı olmale ü:ıere üÇe ayrılır (Bil::.
M. Zeki PalcalıD. Adı geçeli '''r, (u. XU.).

• Bir ani .'rpu,,; lcava~ ve (u altıu ıiri le n yü ı:ıd.rı t ih.iktea ma'ın ılI
bathk (Bit. M. Zelti P. Iı:: . lı ı:ı , Agnı uu, f... O. '

Q BLJrada. tClp laı:ım• • 1 lizım: ıelee paraya ıı.u .raıı 'a, h. para . Iı r.ı dı~ ı ve
relc. lilı laTtD dotru olmadıtı röriHü)"or.

tO Su zeı:ı, iı rıe deme ktir.

ıı Oeböe veıa Debe, yat ve b.l i'ibi: . ula maddelerin caletine ı:u~Ju. bir
Devi· kabıa ad ıdır (Ble. M. Zelc.i Pablı. , Ayıı ı "''', fuı V).
, n K.lta~, hay....;; üzeriade chırmata mah.us et erin tahta klamılarına duir.

",

Hlrfet-l Arpae l.f8n

llailm' : Acitd : 4
Bo1ı<r R ay... Fi: ı s 000
I "tkan"' m.ıı~ : 60 000
J/ ittM trıtUhakatı1tdan LaJınL olu·
014" mtb/aJ.
Tavd:cılal'dan :
(Okunam4if.J
(Oku M madl)

16000
3600
2000

20 600

JtQ4JJ.Q, olu. dokıLı bi" ~rt yw
akçulni '.lIafı Nrm4fir.

Hlr tet-l HaIyAtan i

Ha'JIme ; A,dtd : 3
Behtr M y_ Fi : U 000
Y" Ü"" nl4b~ : 42000
JllrıAa mülJuı!r4lıMa1f t4A6U clu·
fta ll mdJ/a,ğ"

Kapamaeıla.rcWn : 6 ooo
Kalpakçılardan : 1 600
Jraada otıu d.6rl U" bq yılz ak·
çutn( UMfı urmt#ir.

S lrtet.l Ben.UlD.
HO-yme ; AcUd : .,
Bolur haıı", Fi : 12 000
ytkü,,", ..t!~ : 4$ 000
jli7ıha 1l1ülM.tatuıda,. taMil olu .
na-n m.tb/.aJ"
• o o ı'8 Dül.ün.clc1"lıaM4n.: 24 000
B4gaıı.eıya\'ldan " : 09 000
Kap~macıJlaııdarı : 06000

39 000

Ma!JI'i,a d4ku %bi" aJc.r.ui una/uı.

IW,.. aluımlflU' .

S lrtet-1 S e me rel yan

BQynu " Ad4d : 8

39 ()(JO
24 000

_ 011 000
69000

H lrfe t- t Kuaban

Hay",,; A.ded : 2
Bolur M y... n : 760()(J
ı",l<Un . ı meb~ : 160 000
.Jlinluı mül4akahnd4 n- t.ahril olu.
nan meJJla4.
SI/j ... k<Uabl<ı...nda" :
.D.ıııadand4" :
Kirıcı"randan :

H~ .. .I.<Üd:8
.Bolur haıı_ Fi : 8 000
Yt ktl,,· , meblad : 3IJ000
Minha mal.1ıtıhı.t.nda;n t4luil olu .
OI4n mthla1.
Hamamcıvarula" :
C4m.tı·lUyeiııo ıtd4 ,.,..

P8/ı,IItQk,van :
-Onreıeıya""n :
Galata bmJtrkri1l<Ü' :

.JlaLJJla "bı", bir bin tık~n u ·
1ı4/ı1lda'IC r:erUmi/lI,..

nlrfet·1 Kılın ıÇ eıyan

Ilayme~' A-dM : 2
B~her kavm.e Fi : 8 coa
Y,kan , m.ıı14~ : 16 aoo

.JlinJuı. mül4akatııtda ". tCıhIiL olu ·
OI4n nl4b141.
Kuyu""" t4rifui-.. : l A 000
Sipah _ _ ,1ı<ılin...wı: 3 O()(J
.Bı;<ıkeıl4rdan : 03 600

16 600

. 11 000
9000

10000
2400
0 000

37400

K , ndilt:ri1ltU'I ddi YiL: eUi ku·
r Wl IaMI edılb l:nhuyltdikUri"

"'lira! ~ykrııi~krd{r.
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ı S Kab:ı:ab~ı'da:ı maharre t ole p uluıeılar demeetir.
U Ya.lcnıd&.lc:i yekUı:ı yuJıı y'ap tlı::ııı.1fbr. 22 690 olen..ı lizıındır.

15 Toplaacıa.s ı , Ii ııı:n f e let!. paraya buarac, fasl. para aIı ad l A'l , ör6:ü"or.
LG Baiö rtüsü, Ta1dı:: e )'ap. alar (Bk. HüscytD. Kb~m, Agn ı e_e" e. LV.

0 0lJ()
7200
8 1JO()

4 SOO
3 600

20 0lJ()

47 300

"

ettiti h1Id•• hcr 11••ebebe meb ııi

Hayme: Adtd : 4
B, her FI : 21 OIJ()

r . leün· . meb/a1 : 84 OIJ()

Mınha mülkakahnd4" ialuil olu·
na" moIi/di7.
K-.t~ncikrckn :
XMıdcılardan :
Şerbtlcilerdo" :
B aJ.·mumucularda n :
Miqkcilerd." :
rakud l aUarlarında" :

Jlaada olıu aU. bin yedi YÜ< ak.
çııin! elna/ı vtrmi:tir.

H lr fet. t Kazancıyan

Ha ym ,· Ackd : 1
JlolJla1: ad 000
.llinha mülkakah"d4" la!uü olu
nan molJ/a1.
Çilingirlerdt" :
Jli~marctlardcın ~ :
l1urdacıIard4n:

Komürcii.ür~n :
KiiıünJ."CüUrduı:U :
Şam'da1'tcılardan :
Fren" kiliıçlUrd.n :
Kalıç2oıla,.dan :

n trfte·t Attaraa

3IJoo
S IJOO
8 600
8 IJOO
1 400
i 400
1 400
1400

20 000
.VaaJa on bin ,a1:çui rakırları

. reayatırıda" verilmif tir.!!

8 01J()

4600
8 01J()
(JOIJ()

(JOIJ()

82600

Kirıciyarıdan

-{:OmUkdya" der E yüb :
.Aıeiyatı :
Btdul<n-i <ur Oa1ala :

Hay'" ; Ad, d : 4
B<her F I : 12 OIJ()

rokıı,, · . molJ/a1 : 48 OIJ()

Minha mtlIlıakat.ndan laluil olu 
na n meb/a1 .
81mlu,ıer<ü" :
,Na'lcılardan :
Can/xularda" :
Arabacı.lat'd4" :
...'''a'lb u,rlardan :

02400
10 000
02000
30 d.11.0

64400

Jlaada .kırk bir U n auı yü< ak·
-cuimi "naf, nrm~dlr.ı1

17 Bı:ı: radaki raJı: a.!I1la rı D. Jelebı:ı: 81 ((x)
ile 54 4CO olara:C yutImııtı r.

18 Tahtab le.
lt Çiviei enafı demelctir.
%) Ku!I1&. )-ap..alı.ra ba is im 'Veri.liyor.
21 l.tano"/ Bah.Dtllt~,/,ri, No. 8/149.

..rıi ., '.

Hfrfe t- i Na'lbandao

Hl r lel·f R.flalan

Hay... ; Aded : 8
B eher rı, 18 000
rtkıın" m,blap : 144 OIJ()

Bir 1uıyme$i7ıi TaJıl·tl./uJl'a tl 1N!
Oa!<ita k,"a/ları ro bir haymul·
ni Karaman V.ıJ iki haymııini

~ ~~t~irltri ve bir kaymuini daAi
dikı'ci ı'" U r htıymuini peralun·
d~ ee iki !ıaytnuini kendiüri ~.

rf!!n! ı·ermlflerdir.

iki numaralı vesika ile üç numaralı vesika mukayese edildi
ği takdirde; evvela 28 sını f esnafın ordu akçesine tabi tutulmuş

6600 '
1600 .
7600 '
0 400
0 000
2880
i 2ÔO
0300

8 000
IJ 000 '

0 000 '

24000
18000 '

Hlaret- t Ii'emao-ge r AD

H aV"'" ; AGed: 2
BtIw' }.aV"'" Fi : 9 IJOO
ı-oktln • 17UbIad : LO 200
Mınha miWuı!c<ıl. ndan taluU olu
nan moIi/a1.
BiJ.1Jazarı thalitı"d,,, :
B.çakcıIard4n :
~ramacıIarda" :
Veı"ecUerden :
l1ildlcil<rdo" :
BükücüIerd", :
Galata ıa"d~nndan :
ZtkglroiUrd,,, :
EiırU:cilerden :

Blrlet- l. Çuhacıyan

Hay... ; Aded: 2
Btk.,. ka yme Fi : teSOO
Y,kıln·. moIJla!f : 82 IJOO
jU.ha miWuıkal.nd4n laIıtil olu 
nan md.la1.

Çak,.,... :
Ke1l~.po$C" lll :

20 180" .

Maada yirmi ~ bl" ail. yü> ak·
çuin! una/ı vermiı!ir .

W rfe t.1 Paçac ıy an

l1ay,.. ; .Ad,d : 2
Bohtr Fi : 48 000 .
Y,k ü ,," meblap : 96 000 .
j l lnha mıWıakal."d4n taluil olu
nan mtb/a1.
BMUıün ·i alik'deıı:

ı,lumbtdyan :

26 000
22000
7000

Peralund4 ..L-k,·Ur<Ün :
Aynacılardan :
Bannacılardan :
X,bkeboiUrden LI f :

4 000
0800
2400
1 800

24 390

Maada yedi bın allı YiU on ak·
, a i unafuıdan verilmiştir.U

28

Hlrfet·J Kıı.laycıyaD

H aV"'" ; Aded: i
M oIJ/a1: O 800
Mınha mülha!c<ıl•• d4 . ialuil olu
na n moIi/a1.
T, ..luci Ya/ıudiltrind,.: 000
Kaıııy d6~muÜ6rin.deA : 4ôG
Körükc illerde1l : 720

2100

Jlaada y,dl U . ~ yü< ak,esi
vakıflanndan ~rilmiıtir.

Hlr fet..( Aştıyan

H aynllJ ; Aded : 2
BtIw' haV"'" Fi : 80 000
Y,ka• •• mtb/a1 : l lJO 000

Mi nha miUJıakatından taiısil ol u
nan"nu1Jlag.

Çö" kc l: .
Ç<>rb.eı :
Tur,ucu :

Oa1ala OI.ılaN •• E yüb
aşeüarı 're y~urlcuları

ı-e Tophane drluduri N!

Xıu.mpaı<> yoğurl<uları: 32 000

8IJ,ooO

bi. akçulnl.Vaada ydınil dört
ııMfI NNnlftir .
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olmasına rağmen , bilahire 26 sınıfın bunu verdiği, Ç adırcı

la r iie Demİrcile rin vermediği g-ö rüıür. Onların Ord u-akçesine
tabi olm a rnalanmrı seb ebi ise şu vesika ile tevazzuh ed iyor.

Ma'ru z· , d o';y ·i deu/el-; a/iyytleridir ki
Ç adırcı ee Demirel esnafı mlri hizmet de bulunrMğla henüz

sefe r'i iıamagün~ ı nueret mak nma memur n /erl il eTin getirtib tescil
ettirmemişlerdir. OL bobda f erman Iı aeret-i ueUgu'l·emrlndlr. Ft
22 Muharrem 1143 (7 Hazıran 1730)."

"

:n Agıı, D~ft~,., 'Gıtatilu ycr.

•

İSTANBUL'DA . YAYLA . CAMILER! 'lE ŞEHRIN

TARıHı TOPOGRAFYASININ 'YANLIŞ izAH EDİLEN

BİR lIIESEL ES I

Semeol Eylce

ıstanbul'un tar iht topc ğrafyası ile meşgul olan ilim adamla
rından Prof. Dr. Allons Maria Schneider (1896-1952), Bizans dev
rindeki Istanbul' un belli başlı . eski eserlerini top lu bir suretle
tanıtan Ve müracaat kitablan içinde en çok kullanılanlardan biri
olan meşhur eserinin sonunda, şehrin mulıtelif yerlerind e ras tla
nan dağınık kalın tıları bir liste halinde toplamıştır. Sayılan ancak
yirmiyediyi bulan bu küçü k uellana arasından bir tanesi, Istan 
bul'un Bizans devrine aid eski eser bakımından son derecede
fakir bir mıntıkasiyle alakalı oldu ğu için 'bilhassa dikkati çekmek
tedir ', Schneider, Mevlevihane kapısı civarında 24 numa ra ile ayırt

ettiği bir • buluntu yeri . (Fuadstelle) ni bildirerek, kitabını n metin
kısmında burası hakkında şu izahı vermiştir : Yay la me. cidl.
Naeh Hadikal 468 und Paspales 399 beflnden . ich enter d er .

.. Mo.chee alte S ub.truktlon.gervölhe, Die Anwohner Ieugnen dı..
zwar , doch sielıl man an der Aussınruand in Bodenhöhe mit Stei
ntn v erslapl le und durdı Eisenkrampen oersp errte Lujtlöcner:
die Noti» des Had/kal beraht also offenb ar doch aaf Wahrh.it ••
YAni . Yayla mescidi , Hadika 4680e Po.poles 3990 t oro, ea
mi'inin altında eski bir maheenin lonaz.ia", bulunmaktadır. Ba
}uuus hernekadar mabclleiice , ed edilmekte ise de. meseldin dış

duoariarında, toprak hi:.aJlnda, taşlar ile tıkanmış tre demir por
mak/ık/ar O . kapatılmış harıa menfezleri gorülm.kledlr. Şu hol 
d e Hadi ka'daki kayıd kaı'/yell. hakikate milst enittir », Bu ka t'i
iddiası ile birlikte '. miiellif, eserinin sonundaki şehir ' planınİn

bu noktasına bir Bizans . kahatıs: Işareti · yerleştirmekt. teredd üt
, c

1 A. ,M. Sdı tıe td. r. Bg~aJu. Berlia "l936, 96, ae, 240.




