
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 

 

 

 

 

Hatice ÇİFTCİ 

 

 

 

 

 

248 NUMARALI MÜHİMME DEFTERİ’NİN 

ÖZETLİ TRANSKRİPSİYONU ve 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

[“MİN EVÂHİR-İ Zİ’L-HİCCE SENE 1246 İLÂ 

EVÂHİR-İ CEMÂZİYE’L-ÛLA SENE 1248”, 10 Haziran 1831-24 Ekim 1832 

(SAYFA 145-297)] 

 

 

 

 

Tarih Ana Bilim Dalı 

Yüksek Lisans Tezi 

 

 

 

 

 

Antalya, 2016 



 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  

 

 

 

 

Hatice ÇİFTCİ 

 

 

 

 

248 NUMARALI MÜHİMME DEFTERİ’NİN 

ÖZETLİ TRANSKRİPSİYONU ve DEĞERLENDİRİLMESİ 

[“MİN EVÂHİR-İ Zİ’L-HİCCE SENE 1246 İLÂ 

EVÂHİR-İ CEMÂZİYE’L-ÛLA SENE 1248”, 10 Haziran 1831-24 Ekim 1832 

(SAYFA 145-297)] 

 

 

 

 

Danışman 

Yrd. Doç. Dr. Güven DİNÇ 

 

 

 

Tarih Ana Bilim Dalı 

Yüksek Lisans Tezi 

 

 

Antalya, 2016



 

 

Akdeniz Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne, 

 
 
Hatice ÇİFTCİ'nin bu çalışması, jürimiz tarafından Tarih Ana Bilim Dalı Yüksek 

Lisans Programı tezi olarak kabul edilmiştir. 

 
 

Başkan : Yrd.Doç. Dr. Durmuş Akalın (İmza) 

 

Üye (Danışmanı) : Yrd. Doç. Dr. Güven DİNÇ (İmza) 

 

Üye : Yrd. Doç. Dr. Aydın Beden (İmza)  

 
 

 
Tez Başlığı : 248 Numaralı Mühimme Defteri’nin Özetli Transkripsiyonu ve  

Değerlendirilmesi [“Min Evâhir-i Zi’l-hicce Sene 1246 İlâ Evâhir-i 

Cemâziye’l-ûla Sene 1248”, 10 Haziran 1831-24 Ekim 1832 (Sayfa 145-

297) ] 

 
 

Onay : Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. 
 
 
Tez Savunma Tarihi :  19/ 08/2016 

 
 

(İmza) 

Prof. Dr. İhsan BULUT 
Müdür 

 

Mezuniyet Tarihi :   29/09/2016 



 

AKADEMİK BEYAN 

Yüksek Lisans Tezi olarak sunduğum “248 Numaralı Mühimme Defteri’nin Özetli 

Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi [“Min Evâhir-i Zi’l-hicce Sene 1246 İlâ Evâhir-i 

Cemâziye’l-ûla Sene 1248”, 10 Haziran 1831-24 Ekim 1832 (Sayfa 145-297) ]” adlı bu 

çalışmanın, akademik kural ve etik değerlere uygun bir biçimde tarafımca yazıldığını, 

yararlandığım bütün eserlerin kaynakçada gösterildiğini ve çalışma içerisinde bu eserlere atıf 

yapıldığını belirtir; bunu şerefimle doğrularım. 

Hatice ÇİFTCİ 

Antalya, 2016



 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R 
KISALTMALAR LİSTESİ………………………………………………………………......v 

HİCRÎ TAKVİMDE AYLAR, GÜNLER VE İLGİLİ KISALTMALARLA İLGİLİ 

TABLOLAR……………………………………………………………………………….....vi 

ÖZET......................................................................................................................................viii 

SUMMARY……………………………………………………………………………….….ix 

ÖNSÖZ………………………………………………………………………………….……..x 

GİRİŞ ......................................................................................................................................... 1 

BİRİNCİ BÖLÜM  

DİVÂNI-I HÜMÂYÛN VE MÜHİMME DEFTERLERİ  

1.1.Divân-ı Hümâyûn ............................................................................................................. 2 

1.1.1.Divân-ı Hümâyûn Kalemleri ...................................................................................... 3 

1.1.2. Beylikçi veya Divân Kalemi ..................................................................................... 4 

1.1.3. Âmedî Kalemi ........................................................................................................... 4 

1.1.4. Tahvîl Kalemi ............................................................................................................ 5 

1.1.5. Rüûs Kalemi .............................................................................................................. 5 

1.1.6. Teşrifatçılık Kalemi .................................................................................................. 5 

1.2.Mühimme Defterleri ............................................................................................................. 6 

1.2.1.Mühimme Defterlerinin İçerdiği Konular .................................................................. 6 

1.2.2.Mühimmelerin Şeklî Özellikleri................................................................................. 7 

İKİNCİ BÖLÜM  

248 NUMARALI MÜHİMME DEFTERİ'NİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

2.1.Deferin Özellikleri ............................................................................................................ 9 

2.1.1. Fiziki Özellikleri ....................................................................................................... 9 

2.1.2 Diplomatik ve Teknik Özellikler.............................................................................. 10 

2.1.3.Dil Özellikleri ........................................................................................................... 10 

2.1.4.Tarihler ..................................................................................................................... 11 

2.2. Deferin Hükümlerin Tasnif Edilmesi ............................................................................ 12 

2.2.1. Askeri Konularla İlgili Hükümler ........................................................................... 12 



ii 

    2.2.1.1.Askerlerin İhtiyacı Olan Paraların Nakten Gönderilmesine Dâir Hükümler .... 12 

    2.2.1.2. Askerin Her Türlü İhtiyaçlarının Karşılanmasına Dâir Hükümler  .................. 12 

    2.2.1.3.Askeri Yapı İçerisinde, Binbaşı Olarak Atanan Kişilerin, Yerlerine Ulaşıncaya 

Kadar Yol Güvenliklerinin Sağlanması ve Her Türlü İhtiyaçlarının Giderilmesine Dâir 

Hükümler ........................................................................................................................... 15 

    2.2.1.4.Askerin Özel Olarak Antalya’da Kışlamasına Dâir Hüküm ............................. 15 

    2.2.1.5.Asker Toplanmasına Dâir Hükümler ................................................................ 15 

    2.2.1.6. Sekbanın Yerli Ahaliye Zararının Önlenmesine Dâir Hüküm ......................... 20 

2.2.2.Ekonomik Konulara İlişkin Hükümler ..................................................................... 21 

   2.2.2.1.İskânı Gerçekleştirilen Ahalinin Vergi Muafiyetine Dâir Hükümler ................. 21 

   2.2.2.2.Vergi İndirimlerine Dâir Hükümler ................................................................... 22 

   2.2.2.3.Düzenli Vergi Toplanması Husûsuna Dâir Hükümler ....................................... 31 

   2.2.2.4.Bazı Beldelere Verilen Borçların, Taksitlendirilmek Sûretiyle Yeniden 

Ödenmesine Dâir Hükümler.............................................................................................. 31 

   2.2.2.5.Dersaâdet’e Gelir Getirmesi Amacıyla Toplanacak Odun, Kömür Teminine 

Dâir Hükümler................................................................................................................... 32 

   2.2.2.6.Donanma İçin Şalopa Temini Husûsuna Dâir Hükümler ................................... 33 

   2.2.2.7.Donanma İçin Kereste ve Para Temini Husûsuna Dâir Hükümler .................... 34 

   2.2.2.8.Kereste Alımı İçin Para Talebi Husûsuna Dâir Hükümler ................................. 34 

   2.2.2.9.Gemi Yapımında Kullanılmak Üzere Katran Hazırlanmasına Dâir Hükümler . 35 

   2.2.2.10. Dersaâdet’e Ulaştırılması Gereken Her Türlü Mühimmatın Hazırlanmasına 

Dâir Hükümler................................................................................................................... 36 

   2.2.2.11. Genel İhtiyaç Dâhilinde Çuval Temin Edilmesine Dâir Hükümler ................ 36 

   2.2.2.12.Zahire Nakliyesine Dâir Hükümler .................................................................. 37 

   2.2.2.13.Tedavüldeki Paralardan Bazılarının Kullanımının Yasaklanmasına Dâir 

Hükümler ........................................................................................................................... 38 

   2.2.2.14.Bağdad’ta Para Basımına Dâir Hükümler ........................................................ 38 

2.2.3.İdâri Konulara İlişkin Hükümler .............................................................................. 38 

   2.2.3.1.Yöneticilere Görevlerini Lâyıkıyla Yerine Getirmelerine Dâir Hükümler ........ 39 

   2.2.3.2.Yöneticilerin Yeni Yerlere Atanmalarına Dâir Hükümler ................................. 41 

   2.2.3.3.Görevine Atanan Bazı Memurların Maaşlarına Dâir Hükümler ........................ 41 

   2.2.3.4.Yöneticilerin Hakimiyetleri Altında Mürûr Tezkeresi Olmayanların Dolaşımına 

Engel Olmalarına Dâir Hükümler ..................................................................................... 41 

   2.2.3.5. Serbest Dolaşımına İzin Verilenlere Dâir Hükümler ........................................ 43 



iii 

   2.2.3.6.Memurların Yerlerine Yerleştirilmeleri ve Asayişin Sağlanmasına Dâir 

Hükümler. .......................................................................................................................... 46 

   2.2.3.7.Asayişi Bozan ve Fesada Sebep Olanların Şehirden Çıkarılmasına Dâir 

Hükümler. .......................................................................................................................... 46 

   2.2.3.8.Demirci Grubunun Disiplinsiz Hareketlerinden Dolayı İşten El  

Çektirilmelerine Dâir Hükümler ....................................................................................... 46 

2.2.4.Sosyal Konulara İlişkin Hükümler ........................................................................... 47 

   2.2.4.1.Hayratların Tamiri İçin Para Toplanmasına Dâir Hükümler ............................. 47 

   2.2.4.2.Fakir Fukaradan Haksız Yere Fazla Alınan Paranın İadesine Dâir Hükümler .. 47 

   2.2.4.3.Yurdundaki Malını Mülkünü Satıp Göç Edenlerin Durumu Dâir Hükümler .... 48 

   2.2.4.4.Ahalinin Uygun Yerlere Yerleştirilmesine Dâir Hükümler ............................... 48 

 2.2.5.Gayr-i Müslimlerle İlgili Konulara İlişkin Hükümler ............................................. 49 

   2.2.5.1.Kilse ve Manastırların Tamir ve Onarımına Dâir Hükümler ............................. 49 

   2.2.5.2.Kiliselerde Ayinlerin Usulsüz Yapılmamasına Dâir Hükümler ......................... 50 

   2.2.5.3.Cizye Vermemek İçin Birtakım İşlere Kalkışanların Engellenmesine Dâir 

Hükümler ........................................................................................................................... 51 

2.2.6.Yabancı Ülkelerle İlişkilere İlişkin Hükümler ......................................................... 51 

   2.2.6.1.Ticaretin Geliştirilmesine Dâir Hükümler.......................................................... 51 

   2.2.6.2.Amerikan ve Fransız Tüccarlarından Alınan Gümrük Vergisinin Eşitlenmesine 

Dâir Hükümler................................................................................................................... 52 

   2.2.6.3.Tüccarların Mallarının Çalınmasının Önüne Geçilmesine Dâir Hükümler ....... 52 

   2.2.6.4.Nemçe İle İlişkilerin İyileştirilmesine Dâir Hükümler ...................................... 52 

   2.2.6.5.Yunanistan İle Sınır Anlaşmazlıklarının Önüne Geçilmesi ve Ahalinin 

Sıkıntılarının 1830 Londra Antlaşması’na Göre Çözülmesine Dâir Hükümler ................ 52 

2.2.7.Mehmet Ali Pâşâ’ya İlişkin Hükümler..................................................................... 53 

   2.2.7.1.Mehmet Ali Pâşâ ve Oğlu İbrahim Pâşâ’nın İsyancı Sayıldığı, Hukuksuz 

Davranışlarına Derhal Son Vermelerine Dâir Hükümler .................................................. 53 

   2.2.7.2.Emre Aykırı Olarak Sayda’ya Soktuğu Askerlerini Derhal Çekmesine Dâir 

Hükümler ........................................................................................................................... 53 

   2.2.7.3. Sûrre Alaylarının Yerlerine Sağlimen Ulaştırlmasına Dâir Hükümler ............. 53 

 

 

 

 



iv 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ  

3.1.Dönemin Genel Özellikleri ............................................................................................. 55 

3.1.1. Yeniçeri Ocağının Kaldırılması .............................................................................. 56 

3.1.2.Âsâkir-i Mansûre-i Muhammediyye’nin Kurulması ................................................ 58 

3.2.Mehmet Ali Pâşâ İsyanı .................................................................................................. 60 

3.2.1.Kavalalı Mehmet Ali Pâşâ........................................................................................ 60 

3.2.2. Mısır Meselesi ve Mehmet Ali Pâşâ İsyanı ............................................................. 61 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

ORİJİNAL METNİN TRANSKRİPSİYONU ve ÖZETİ  

4.1.Ana Metnin Transkripsiyon ve Özeti.............................................................................. 65 

SONUÇ………………………………………………………………………………….......639 

KAYNAKÇA……………………………………………………………………………….641 

248 NUMARALI MÜHİMME DEFTERİ (ORİJİNALİ)……………………………….644 

İNDEKS………………………………………………………………………………….....722 

 

 

 

 



v 

KISALTMALAR LİSTESİ 
 

a.g.e.   Adı geçen eser 

a.g.m.  Adı geçen makale 

AÜHFD Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 

Bkz.   Bakınız 

bs.   Baskı 

C.   Cilt 

Çev.  çeviren 

DİA   Diyanet İslâm Ansiklopedisi 

haz.   Hazırlayan 

H.   Hüküm 

İA   Milli Eğitim Bakanlığı İslâm Ansiklopedisi 

MD  Mühimme Deferi 

nr.  Numara 

S.   Sayfa 

TTK   Türk Tarih Kurumu 

TKAE  Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 

vb.  ve benzerleri 

yy.   Yüzyıl 

yay.  Yayınlayan 

 

  



vi 

HİCRÎ TAKVİMDE AYLAR, GÜNLER VE İLGİLİ KISALTMALARLA İLGİLİ 
TABLOLAR 

 

Tablo 1 Hicrî Aylar ve Kısaltmaları 

 

 M Muharrem م محرم

 S Safer ص صفر

 Râ Rebî‘ü’l-evvel را ربيع األول

 R Rebî‘ü’l-âhir ر ربيع اآلخر

 Câ جا جماداالول
Cumâde’l-ûlâ 

(Cemâziye’l-evvel) 

 ادى اآلخرجم
 

 ج
 

C 
 

 
Cumâde’l-âhire 

(Cemâziye’l-âhire) 
 

 رجب
 

 ب
 

B 
 

Receb 
 

 شعبان
 

 ش
 

Ş 
 

Şa‘bân 
 

 رمضان
 

 ن
 

N 
 

Ramazân 
 

 َشواَّلُ 
  

 ل
  

L 
 

Şevvâl 
 

 القعدة ىذ
 

 ذا
 

Zâ 
 

Zilka‘de 
 

 الحّجة ىذ
 

 ذ
 

Z 
 

Zilhicce 
 



vii 

Tablo 2 Hicrî Aylar ve Kısaltmaları 

 

 غره
Gurre Ayın ilk gecesi ve günü 

 اوائل
Evâ’il Ayın ilk günleri (1-10) 

 اواسط
Evâsıt Ayın ortasındaki günler (11-

20) 

 اواخر
Evâhir Ayın son günleri (21-30) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

ÖZET 

Osmanlı Devleti’nin çok uzun süre başat güç olarak varlığını devam etirmesinde hiç 

kuşkusuz askerî gücünün yanı sıra sağlam bir merkezi sisteminin de varlığı yadsınamaz bir 

gerçektir. Bu sistemin bel kemiğini oluşturan unsurlardan bir tanesi de Mühimme 

Defterleridir. Mühimme Defterleri, Divân-ı Hümâyûn’da alınan kararların sûretlerinin 

kaydedildiği defterler olarak adlandırılmaktadır. Oldukça geniş bir konu yelpazesine sahip 

olmaları nedeniyle Mühimme Defterleri birinci elden kaynak niteliğindedir. Tez çalışmamızın 

konusunu 248 numaralı Mühimme Defteri’nin 145-297. sayfaları arasındaki bölüm 

oluşturmaktadır. Genel itibariyle hicrî 1247-48 (miladi 1831-32), tarihleri arasındaki dönemi 

içeren çalışma inceleme, metin ve indeks bölümlerinden oluşmaktadır. İnceleme bölümünde, 

Mühimme Defteri’nin şekil ve içerik yönünden değerlendirilmesi yapılmış, ayrıca konularına 

göre hükümler tasnif edilmiştir. Metin bölümünde ise, hükümlerin transkripsiyonu ile birlikte 

özetleri yapılmıştır. Son olarak araştırma yapanların, tez çalışmasından daha kolay istifade 

edebilmesi için indeks bölümü çalışmanın sonuna eklenmiştir. Teze konu olan Mühimme 

Defteri incelendiğinde II. Mahmut’un son dönemlerine tekabül eden; anlaşmazlıklar, Mehmet 

Ali Pâşâ ile yaşanan sorunlar, âyânların gayr-i nizami davranışları ve en çok da yaşanan 

ekonomik sıkıntıların giderilmesi husûsunda vergi toplama konularını içermektedir. Bu 

konuda yapılacak çalışmalara bir nebze de olsa katkı sağlamak tezin amaçları arasındadır. 

Anahtar Kelimeler: 248 Numaralı Mühimme Defteri, Osmanlı Devleti, II.Mahmut, Âyân, 

Mehmet Ali Pâşâ. 
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SUMMARY 

SUMMARIZED TRANSCRIPTION AND ASSESSMENTBOOK OF IMPORTANT 

AFFAIRS REGISTER, NUMBERED 248 

 (H. 1246-1248, A. D. 1831-1832; PAGES 145-297) 

In maintenance of Ottoman State of its existence as a dominant power for a very long 

time, the existence of a sound central system as well as its military power is undoubtedly the 

stubborn fact. And one of the aspects constituting the backbone of this system is Muhimme 

Defters. Muhimme Defters are named as the books in which the copies of the decisions taken 

in Imperial Council (Divân-ı Hümâyûn) were recorded. Due to the fact that they have a pretty 

wide range of subjects, Muhimme Defters have the characteristics of primary source. The 

chapter between pages 145-297 of muhimme defter number 248 composes the subject of our 

thesis study. The study which includes the period between the years 1247-48 (1831-32) of the 

Hegira in general is composed of analysis, text and index chapters. In analysis chapter, the 

muhimme Defter numbered 248 is evaluated in terms of form and contents, the period is 

discussed in general terms and decrees are classified per their subjects. While in text chapter, 

the decrees are transcribed as being summarized. Finally, index chapter is suffixed to the 

study in order for researchers to be able to benefit from thesis study more easily. When the 

muhimme Defters discussed in the thesis is analyzed; it is observed that it includes the 

disputes corresponding to the last periods of II. Mahmut, troubles experienced with Mehmet 

Ali Pâşâ, anomalous behaviors of landed proprietors (ayanlar) and mostly the matters of 

collecting tax in removing the economic difficulties. Forming basis for the studies to be 

performed in these subjects mentioned is among the objectives of the thesis.  

Keywords: Muhimme Defter number 248, Ottoman State, Mahmut II, Landed Proprietor, 

Mehmet Ali Pasha. 
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ÖNSÖZ  

Geniş bir coğrafyada hüküm süren Osmanlı Devleti’nin yönetimi, bürokrasisi ve 

bürokratik kurumları tarih araştırmacıları başta olmak üzere sosyal konuları inceleyen 

araştırmacılar için çok önemli bir yere sahiptir. Osmanlı devlet yönetiminde idarî ve adlî 

fonksiyonları açısından bakıldığı zaman en üst mevkide kuşkusuz Divân-ı Hümâyûn 

gelmektedir. Burada sosyal, ekonomik, askerî, siyasî, örfî ve adlî konular görüşülmekte; işlevi 

itibariyle devletin her alanıyla ilgili kararlar alınmaktaydı. Bu kararların sûretleri Mühimme 

Defterleri’ne kaydedilmekle beraber, Osmanlı Devleti’nin işleyişi, yapısı, taşra yöneticileri ve 

halkı ile ilişkisi açısından da Mühimme Defterleri büyük öneme sahiptir. Bu bakımdan son 

yıllarda tarih alanında yapılan çalışmalarda Mühimme Defterleri’nin sıklıkla kullanıldığı 

görülmektedir. 248 Numaralı Mühimme Defteri hicri 1246-1248 yılları arasını kapsamaktadır 

ve vergi toplanması, suçlar, âyânların usulsüz davranışları, ülke güvenliği, asker ve iaşe 

temini vb. gibi çeşitli konulardan oluşmaktadır. Tez, metnin incelenmesi ile başlayıp, metnin 

özetiyle beraber transkripsiyonunun verilmesi, konuların mûhtevalarına göre sınıflandırılması 

şeklinden yapılmıştır. Metin içinde okunamayan kelimeler (…), okunduğundan şüphe duyulan 

kelimeler ( ? ) işareti, orijinal metinde boş bırakılan alanlar ise [boş] şeklinde gösterilmiştir. 

Okunmaya fırsat vermeyecek durumda bulunan yerler (silik) biçiminde bir açıklama ile 

belirtilmiştir. Defterde verilen rakamlar orijinal metne sadık kalınarak rakamla yazılanlar 

rakamla, yazı ile yazılanlar ise yazı ile transkribe edilmiştir. Defterin Osmanlı Türkçesi ile 

yazılmış orijinal halinden bölümler metnin çevirisinin kontrolüne imkân vererek 

araştırmacılara kolaylık sağlamak adına metnin sonuna eklenmiştir.  

Çalışmam sırasında yardımlarını esirgemeyen danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Güven 

DİNÇ’e ve çalışmam boyunca her türlü desteğini gördüğüm eşim Cuma Ali ÇİFTCİ’ye, 

aileme ve yakın arkadaşım Betül AKÇAKUŞ’a teşekkürü borç bilirim.  

 

 Hatice ÇİFTCİ 

                                                                                                                           Antalya, 2016 



 

GİRİŞ 

Osmanlı Devleti’nin, Dünya tarihi açısından sahip olduğu konuma baktığımız zaman, 

varlığını uzun süre varlığını devam ettirmiş ve dünya siyasetine yön vermiş  ender 

devletlerden birisi olduğunu görmekteyiz. Böylesi bir güç olarak devam edebilmek sadece 

askeri gücün yeterli olmasıyla açıklanabilecek bir durum olmamakla beraber, bu güç için 

gerekli bir takım unsûrları bünyenizde barındırıyor olmanız gerekmektedir. Şüphesiz bu 

unsûrlardan en önemlisi sistemli bir devlet yapısına sahip olmaktır. Osmanlı Devleti bu 

bağlamda karşımıza bu konuya titizlikle eğilen devletlerden birisi olarak çıkmaktadır.  

Osmanlı Devleti, bürokratik yapısını sağlam temellere oturtabilmek adına bir takım 

yollara başvurmuştur. Bunlardan biri Divân-ı Hümâyûn’da alınan kararların kayıt altına 

alınması usulüdür.  Divan’da alınan kararlar “Mühimme Defterleri” denilen defterlere 

kaydedilir di ki tezimizin konusunu da 248 numaralı Mühimme Defteri oluşturmaktadır. 

248 numaralı Mühimme Defteri girişinde yer alan “Min evâhir-i Zi’l-hicce sene 1246 

ilâ evâhır-i Cemâziye’l-ûla sene 1248” şeklindeki kayıttan anlaşıldığına göre, 1246 senesinin 

Zilhicce ayının son on günü ile 1248 senesinin Cemâziyel-ûla ayının son on günü tarihlerini 

kapsamaktadır. Bu zaman dilimi Miladî olarak 10 Haziran 1831-24 Ekim 1832, tarihleri 

arasına denk düşmektedir. Bu döneme bakıldığı zaman, II. Mahmut’un padişahlığının  23. ve 

24. yılındaki yaşanan olaylar yer almaktadır. Milliyetçilik akımları neticesinde bağımsızlığına 

kavuşan bir Yunanistan ve arkasından bunun getirdiği maddi manevi sıkıntıların yaşandığı 

çalkantılı bir dönem defterin ana temasını oluşturmaktadır. Döneme içerisinde merkezi 

otoriteyi sağlamaya çalışan II. Mahmut, bunu yapmaya muktedir olabilmek adına içte ve dışta 

bir takım sıkıntılarla karşılaşmıştır. İçteki en büyük sorun kuşkusuz Mısır Valisi Mehmet Ali 

Pâşâ olmuştur. 248 numaralı Mühimme Defterinin hükümleri irdelendiği zaman doğrudan 

doğruya, Mehmet Ali Pâşâ’yı görmemekle beraber, dönem itibariyle isyanının başlangıcına 

denk düşmesi ve belirtilen hükümlerin ekonomik ve askeri olanlarının çoğunlukta olması, 

belirtilen hükümleri, Mehmet Ali Pâşâ’ya karşı alınmaya çalışılan tedbirleri akla 

getirmektedir, ki zaten öyledir. 

Bakıldığı zaman, içerdiği hükümlerin mûhtevası ve ehemmiyeti açısından, yapılan 

çalışma, Osmanlı Devleti’nin XIX.yüzyılın ilk yarısını değerlendirmek amacıyla, gerek tarih 

alanında gerekse sosyal alanda yapılacak diğer çalışmalar için birinci elden kaynak özelliği 

taşıması sebebiyle büyük ölçüde katkı sağlayacak olması açısından da önem arzetmektedir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

DİVÂNI-I HÜMÂYÛN VE MÜHİMME DEFTERLERİ 

1.1.Divân-ı Hümâyûn 

Bizzat padişahın başkanlığında birinci derecede devlet işlerini görüşmek üzere 

toplanan dîvâna “Dîvân-ı Hümâyun” ismi virilmektedir1.“Padişah divânı” anlamına da 

gelmektedir. Divân kelimesi Türkçe'ye Farsça ve Arapça yoluyla geçmiştir. Kelimenin menşei 

itibariyle Aramice'den geldiği ve Farsça'ya da bu dilden geçip yerleştiği kabul edilir. İslâm 

medeniyetinin ilk devirlerinde Arapça'ya da geçen ve bütün islam devletlerinin siyasi diline 

giren kelimenin bu sebeple Arapça olduğu sanılmıştır2. 

Türk-İslâm toplumlarında, devlet ileri gelenlerinin zaman zaman bir araya gelerek 

devlet işlerini görüştükleri “Meşveret Meclisi” adı altında bir kurum olduğu bilinmektedir. 

Yine buna benzer bir yapı, İslâm öncesi Türk devletlerinde “kurultay” adıyla anılmaktadır. 

Anadolu Selçukluları “kurultay” ile Türk-İslâm toplumlarında görülen “Meşveret Meclisi” 

uygulamasının adeta bir sentezini yaparak, “Divân-ı Saltanat” adı verilen organı 

oluşturmuşlardır. Bu organın,  Selçukluların birbirinden ayrı konularla ilgili beş divân (askerî, 

mâlî, idarî, tahrirî, şer‘î hukukî) olarak.uzmanlaştığı görülmektedir3.  

Osmanlı “Divan-ı Hümâyûnu” da bu geleneğin bir devamı niteliğindedir. Ancak, 

Osmanlılar daha önceki Türk ve Türk-İslâm devletlerinden ayrı olarak birbirinden faklı 

konularda uzmanlaşmış çok sayıda divân yerine, tüm fonksiyonları icra edebilecek bir tek 

yapı oluşturma yolunu seçmişlerdir4.  

Osmanlı divânı, bugünkü anlamda Bakanlar Kurulu, Danıştay, Yargıtay, Anayasa 

Mahkemesi gibi devlet kurumlarının görevlerini yerine getiren önemli bir meclis 

konumundadır. Buralatda alınan kararlar kanûn sayılmakla beraber, gerekli görüldüğünde 

alınan kararların uygunluğu için Şeyhü’l-islâm’a danışılıp bunun için fetva alınma yoluna 

gidilmektedir. Divân-ı Hümâyûn,  Osmanlı Devleti’nin en önemli yasama ve yürütme organı 

niteliğindedir. Divân-ı Hümâyûn’da; siyasî, idarî, askerî, örfî, şerî, adlî ve malî işler, şikâyet 

ve davalar görüşülüp karara bağlanmakla beraber,  divân hangi din ve milletten olursa olsun, 

                                                           
1Uzunçarşılı, 1970: 39. 
2 Mumcu, 1976: 431. 
3 Mumcu, 1976: 431 
4 Cin ve Akyılmaz, 1995: 192. 
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hangi meslek ve tabakadan bulunursa bulunsun kadın, erkek Osmanlı halkından olan herkese 

açık olduğu bilinmektedir5. 

Osmanlı Devleti’nde genel olarak sarayda toplanan ve ülkenin önemli işlerinin 

görüldüğü, istidaların da değerlendirildiği bir çeşit yüksek mahkeme vazifesi de gören Dîvân-ı 

Hümâyûn’a Fatih Sultan Mehmet zamanına kadar padişah başkanlık etmekte iken onun 

döneminde bu usulün bırakılıp,  II. Mehmet’ten sonra divân toplantılarına veziriâzamın 

başkanlık ettiği görülmektedir6. XVI. yüzyıl başlarından itibaren Dîvân-ı Hümâyûn devlet 

içinde padişahtan sonra en önemli yerini alırken, bu durum XVII. yüzyıl sonlarına kadar 

sürmüştür. O dönemlerden başlayarak Dîvân-ı Hümâyûn’un yetkileri yavaş yavaş 

vezîriâzamın divanına (ikindi divanı) geçmeye başlarken, Dîvân-ı Hümâyûn’un arada bir 

canlanmasına rağmen, XVIII. yüzyıl ortalarında Bâb-ı Âsafî, yani vezîriâzam dairesinin her 

bakımdan gelişmesi sebebiyle, Dîvân-ı Hümâyûn’un,  bir merasim ve gösteriş yeri haline 

gelmeye  başladığı gözlemlenmiştir. Ne var ki, II. Mahmut’un merkez teşkilâtındaki büyük 

reformu, hem bir merasim ve gösteriş yeri haline gelmiş, Dîvân-ı Hümâyûn’un hem de 

vezîriâzam divanının sonu olurken, Dîvân-ı Hümâyûn’un bir gösteriş ve teşrifat aracı olarak 

hiçbir hukukî ve siyasî fonksiyonu bulunmadan devletin sonuna kadar varlığını devam 

ettirdiği bilinmektedir7. 

Dîvân-ı Hümâyûn’un geçirdiği evreler de göz önüne alındığı zaman, bu vazifeleri 

yerine getirirken kendi bünyesinde bulundurduğu ve işleyişini sürdürmesine yardımcı olan 

bazı organlardan bahsetmek mümkündür. Bu organların en önemlileri Divân-ı Hümâyûn 

Kalemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kalemler, beş ana başlık altında toplamaktadır. 

1.1.1.Divân-ı Hümâyûn Kalemleri  

Divân-ı Hümayun’da görüşülen meselelere ait verilen kararların kayıtlarını yapan ayrı 

ayrı kalemleri bulunmaktadır. Reisülküttab ve beylikçinin idâresinde çalışan bu kalemler 

aracılığıyla görevlerini yerine getiren Divân-ı Hümâyûn Kalemleri, Osmanlı Devleti 

Teşkilatında iki ana kola ayrılırken  Bâb-ı Âsafi ve Bâb-ı Defteri bu sınıflama, Bâb-ı Âli’nin 

kurulmasından önce: Beylikçi (divân) Kalemi , Amedî kalemi, Tahvîl (kese) Kalemi, Rüûs 

(nişan) Kalemi  ve Teşrifatçılık Kalemi’nden olduğu görülmektedir. 

 

                                                           
5 Halaçoğlu, 2002: 152. 
6 Uzunçarşılı, 1988: 2-3. 
7 Mumcu, 1994: 430 
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1.1.2. Beylikçi veya Divân Kalemi 

Tanzimat devrine gelinceye kadar Divân-ı Hümayun’da, ordu divânlarında, Padişah, 

sadrâzam, serdar-ı ekrem, kaymakam veyahut defterdarlar başkanlığında toplanan divânlarda 

alınan kararların, Divân-ı Hümayun ve Bâb-ı Defteri’ye bağlı kalemlerde tutulan defterlere 

kaydedilerek yürürlüğe konulduğu bilinmektedir8. Divân-ı Hümayun’da görülen ve karara 

bağlanan evrakı gerekli yerlere gönderen kalem, beylikçi veya divân kaleminin görevi iken,  

bu bölümün reisi olan, Beylikçi Efendi’nin, Divân-ı Hümâyûn kalemlerine nezaret etmek, 

yabancı devletlere yapılan anlaşmaları saklamak ve tatbik edilmesini sağlarmak da Beylikçi 

Efendi’nin nezaretindeki bu divânın göreviyken, ayrıca bu kalemin önemli görevlerinden bir 

tanesi de,  büyük divânın kararlarının sûretlerini  tutmak ve  divânda müzakere edilen evrak 

gerekli yerlere havale etmekle beraber divândan çıkan emir ve hüküm sûretlerinin defterlere 

kaydını yaptırmaktır. Kayıt yapılan bu defterlere “Mühimme Defterleri”, yazanlar da 

“mühimmenüvis” denilmektedir. Divân-ı Hümâyûn’da görüşülen, önemli konularda verilen 

kararları müsvedde (tesvid) ve beyaz üzerine (tebyiz) yazmak da bu kalemin vazifesi 

olduğundan dolayı, Beylikçi Kalemi’nin öneminin artarak devam ettiği görülmektedir.  Yanı 

sıra  Beylikçi Kalemi, bu  kadar önemli konuları kaleme aldığı için bu bağlamda, devlet sırları 

gözetilerek 1797’de yayınlanan bir nizamnâme ile ayrı bir şubeye ayrılarak, bu şubeye 

“Mühimme Odası” adı verilerek ve bu odada çalışan kâtiplerin, diğer kâtiplerden ayrı 

tutularak bu birime sadece “mühimmenüvislik” yapacak kâtipler seçilmesi, birimin 

ehemmiyetini gözler önüne sermektedir9. 

1.1.3. Âmedî Kalemi 

Reisülküttab’ın özel kalemidir. Sadaretle saray arası irtibat ve muhabereyi sağlamakla 

beraber devletin bütün harici işleri ile de ilgilen kalem, Âmedî Kalemi iken,  bu kalemin 

şefine “Âmedî-i Divân-ı Hümâyan” veya “Âmedî” denilmektedir. Bu kalemde devletin gizli 

işlerine dair meselelerin kayıtları yapıldığı için burada çalışacak kişilerin iyi ahlâklı ve sır 

tutabilen kişiler olabilmesine çok dikkat edilirdi. Zira, Reisülküttab’ın bütün gizli ve açık 

yazılarının Âmedçi’nin elinden geçmek sûretiyle işleme konulduğu bilinmektedir10. 

Âmedî Kalemi, Bâb-ı Âlî'nin XVIII . asrın son yarısında devlet işlerini tamamen eline 

almasmdan sonra gözle görünür derecede ileri bir daire halini almakla beraber,  1839'da 

Tanzimat'ı müteakip Meclis-i Vükelâ teşekkül ettikten sonra meclisin zabıt kâtibliği de 

Âmedcilere verilerek. 1908 yılına kadar (Meşrutiyet) âmedciler sarayla haberleşmeye dair 

                                                           
8 Gültepe, 2009: 182. 
9 Uzunçarşılı, 1988: 40-41; Temelkuran, 1975: 136; Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, 2000: 6. 
10Uzunçarşılı, 1988: 40-41; Temelkuran, 1975: 135; Halaçoğlu, 2002: 159. 
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arzları yazmak, sadaret değişmesi dolayısiyle Bâb-ı Âlî'ye gelen hatt-ı hümâyûnları okumak, 

kararlan yazıp mazbata şekline sokmak, saraydan gelen iradeleri kaydetmak ve veziriazamın 

“Nişan” veya “kese kalemi” de denilmektedir. Burada “mevali” denen vilayet 

kadılarının vezir, beylerbeyi, sancakbeylerinin tayin beratlarıyla zeamet ve tımarların kayıtları 

tutulmaktadır. Bir kimseye zeamet ve tımar verildiği zaman kayıtlar Defterhane’de derkenar 

olarak işlenip Tahvîl Kalemi’ne gönderilirdi. Bütün bu işlenleri yapan birimin başında 

bulunan işlemlerin kesintisiz yürümesini sağlayan, Tahvîl Kaleminin şefine “Tahvîl Kîsedârı” 

denildiği bilinmektedir12. 

1.1.5. Rüûs Kalemi  

“Rüûs-ı Hümâyûn” da denilen; vezir, beylerbeyi, sancakbeyi hariç olmak üzere devlet 

kademesinde daha alt düzeyde bulunan kimselerin tayin beratları ve vazife tevcîhlerine ait 

belgelerinin  hazırlanıp işleme konulduğu kalem Rüûs Kalemi’dir13. 

Ruûs Kalemi’nde üç çeşit ruûs vardır:  

1- Ruûs Kalemi’nden verilen ruûslar, 

2- Savaş dolayısiyle ordu cephede iken ordudan verilen ruûslar, 

3- Rikâb-ı hümâyun ruûsları, yani veziriazam cephede iken hükümdarın emri ile 

İstanbul’da verilen ruûslardır. Bunun haricinde Ruûs defterleri komutan (serdar) olarak bir 

yere tayin edilen vezirlere de verililerek. Serdarlar Ruûs buyuruldusu denilen bu defterlere, 

kendilerine verilen geniş selâhiyet dolayısıyla, hükümdar adına tevcih ettikleri valilik, 

sancakbeyiliği, zeâmet, timar vb. tayin hülâsası ve hüküm suretlerini kaydederler ve bunlar 

daha sonra temize çekilerek İstanbul'a gönderilerek,  defterdarlık, beylerbeyiliği, 

sancakbeyiliği ve müderrislik gibi tayinlerde bazan sebep de belirtilmektedir14. Ayrıca 

veziriazamların kendi dairelerinde topladıkları İkindi Dîvdm'nda yaptıkları tevcihlerin 

kaydedildiği "İkindi Ruûsu" denilen tevcih defterleri de vardır15. 

1.1.6. Teşrifatçılık Kalemi  

Teşrifatçılık Kalemi’nde gerek saraya ve gerek devlet dairelerine ait merasim ve tören 

işlerine bakılmakla beraber, saraya ait bütün merasimlerin yürütüldüğü kalemdir. Kalemin 
                                                           
11 Halaçoğlu, 1991: 22. 
12 Uzunçarşılı, 1988: 55-56; Pakalın, İstanbul: 698. 
13 Uzunçarşılı, 1988:45–47; Halaçoğlu, 2002: 158. 
14 Göyünç, 1968: 20. 
15 Uzunçarşılı, 1988: 46. 

saraya yazacağı arzları kaleme almak gibi işleri yapmakta bu kalemin görevleri arasındadır11. 

1.1.4. Tahvîl Kalemi   
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şefi olan “Teşrifat-ı Divân-ı Hümâyan” veya “Teşrifatçı” Teşrifatçı merasimleri elindeki 

teşrifat defterine göre idâre etmek ve yapılan her merasimin muntazam olarak teşrifat 

defterlerine kayıt etmesi gerekmektedir16. 

Teşrifatçının, saray adâbını ve bütün merasimleri bilmesi şarttır. Dîvânda maaş 

verilmesi, ziyâfetler, elçilerin gelmesi, Mısır hazinesinin teslimi, padişahın cülusunda veya 

bayramlarda sarayda yapılan törenler ve tebrikler, donanmanın denize çıkması, bir geminin 

denize indirilmesi, hükümdara pîşkeş çekilmesi, hil'at giydirilmesi, senelik tevciât, veziriazam 

dairesindeki merasim dolayısiyle yapılan işler hep teşrifatçıya aittir. Aynca beylerbeyi, vezir 

ve devlet erkânına ait olan resim ve harçların defterini tutmakla da vazifeli olan kalem de 

“Teşrifatçılık Kalemi”dir17. 

1.2.Mühimme Defterleri 

Sözlükte uğraştırıcı “önemli büyük iş” anlamında tanımlanan bu kelime “umur-ı 

mühimme”, “mevâd-ı mühimme”, “mühimme defteri” şeklinde terkipler halinde de 

kullanılımaktadır. Divân-ı Hümâyun’da alınan kararların kaydedildiği defterler arasında 

mühimmeler ilk sırada yer almaktadır18. Mühimme Defterleri, Divân-ı Hümâyûn’dan çıkan 

kararların bir sûretlerinin kaydedildiği bir nevi siciller hüviyetindedir19. Mühimme defterleri 

devrine göre büyük, önemli, kapsamlı kabul edilen işler hakkında divânda alınan kararların 

hüküm başlığıyla kaydolduğu defterlere de isim olmağla beraber,  zamanla 

mühimmenüvislerin yazdığı deferlere de isim olduğu görülmektedir. Mühimmenüvislik ise, 

XVIII. yüzyılda Osmanlı bürokrasisine eklenmiş yeni bir tabirdir. Mühimmenüvisler başka 

yazı ile meşgul olmayarak, ancak Divân-ı Hümâyun’un mühim olarak adlandırdığı konuları 

kaleme almaktadırlar20. 

1.2.1.Mühimme Defterlerinin İçerdiği Konular 

Osmanlı Devletinde Dîvân-ı Hümâyûn’da karara bağlanan konuların padişahın onayı 

alındıktan sonra gönderilmek üzere düzenlenen fermân sûretlerinin kaydedildiği defterlerin, 

Mühimme Defteri olarak adlandırması ise XVII. yüzyılın sonlarından itibaren olduğu 

görülmektedir. Daha öncesinde bu türden defterlere “mîr-i ahkâm” veya “ahkâm-ı mîri” 

defterleri denildiği bilinmektedir21. 

                                                           
16 Halaçoğlu, 2002: 159; Uzunçarşılı, 1988: 58–59. 
17 Halaçoğlu, 1991: 23. 
18 Kütükoğlu, 1988: 95.  
19 Emecan, 2005: 107. 
20 Temelkuran, 1975: 140. 
21 Kütükoğlu, 2006: 520. 
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Mühimme Defterlerinin, nicelik olarak araştırması yapıldığında, XVI. yüzyılın 

ortalarından XX. yüzyılın ilk yıllarına kadar ulaşan bir zaman dilimi içinde, aradaki kısmî 

kesintiler dikkate alınmazsa yaklaşık 350 yıllık22 bir dönemin kayıtlarına ulaşılabildiği 

görülmekle beraber, divân kararlarının kaydedildiği defterlerin, II.Mehmet Dönemi'nden 

itibaren tutulduğu kuvvetle muhtemeldir. Bilinen en eski tarihli Mühimme Defteri Topkapı 

Sarayı Müzesi Arşivi’nde bulunan 1544/951 tarihli mühimme defteridir. XVI.  yy ortalarından 

XX. yy baslarına kadar 961-1323/1553-1905 tarihleri arasında 266 mühimme defterinin  

kaleme alındığı bilinmektedir. Mühimme Defterleri; Mühimme-i Asâkir, Mühimme-i 

Mektume, Mühimme Zeyli ve Mühimme-i Mısır defterleri ayrı olarak tasnif edilen, bu 

defterlerin ilavesiyle Başbakanlık Arşivi'ndeki mühimme defteri sayısı 376'ya çıkmaktadır23. 

Bugün Başbakanlık Osmanlı Arşivinde “Mühimme Defterleri“adıyla kayıtlı defter sayısı, son 

yıllarda bulunanlarla beraber toplam 267 adettir24. 

Osmanlılar, bir devlet olarak ortaya çıktıktan sonra kuşkusuz belgelere büyük önem 

vermişlerdir. Öyle ki belgeye “sağlam delil, sened” anlamında “vesika”; bu belgelerin 

saklandığı yere de çok manalı bir biçimde “Hazine-i Evrak” demişlerdir25. Bu hazine 

değerindeki evrakın en önemlilerinden olan Mühimme Defterleri’ni ise, ilgili oldukları 

dîvânlara göre dört grupta tasnif etmek mümkündür.  

1. Padişahın başkentte bulunduğu zamanlarda, sadr-ı ‘âzam  başkanlığındaki dîvân 

toplantısından çıkan kararlara dair hüküm sûretlerinin kaydedildiği mühimmeler.  

2. Sadrazamın sefer ya da başka bir nedenle başkentten ayrılması durumunda yerine 

vekil olarak bıraktığı sadaret kaymakamının başkanlığında toplanan dîvân toplantısından 

çıkan kararlara dair hüküm sûretlerinin kaydedildiği mühimmeler.  

3. Serdar-ı Ekrem sıfatıyla orduyu kumanda eden sadrâzamın sefer esnasında tertip 

ettiği dîvân toplantılarından çıkan hüküm sûretlerinin kaydedildiği ordu mühimmeleri.  

4. Padişah ve sadr-ı ‘âzam ın her ikisinin de başkentte olmadığı zamanlarda başkentte 

bırakılan kaymakamın tertip ettiği dîvân toplantılarından çıkan hüküm sûretlerinin 

kaydedildiği mühimmeler26. 

 

1.2.2.Mühimmelerin Şeklî Özellikleri 

 Mühimme Defterleri’nin içeriğinin dışında şekil olarak da incelenmeye ve tasnife 

muhtaç olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Zira bu bağlamda yapılan çalışmalar ışığında 

                                                           
22 Uzunçarşılı, 1988: 79. 
23 Kılıç, 1999: 672. 
24 Emecen, 2005: 107. 
25 Kütükoğlu, 2006: 1. 
26 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Rehberi, 2000: 7-8. 
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getirilen yorumlar, bu konunun ehemmiyetini gözler önüne sermektedir. Bu konuda 

karşılaşılan en büyük sıkıntı da defter sayfalarını eksikliği olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yapılan tarihlendirmelere bir göz atacak olursak, Başbakanlık Arşivi’nde bulunan 

sayıları 200’ü aşan defterlerin tarihleri arasında, tarih bakımından bir takım boşluklar 

mevcuttur ve bu boşlukların müddeti on yılı aşmaktadır. Bu tarih boşluklarının defterlerin 

ciltlenmesi sırasında oluştuğu ve ciltsiz sayfaların zaman zaman yer değiştirdiği, kaybolduğu 

düşünülmektedir, zira defterlerin ciltlenmesi yazıldığı tarihten çok sonra olduğundan dolayı, 

defterlerin seri numaraları üzerinde yapılan çalışmalar da zaman zaman, birbirini takip eden 

defterlerden bir öncekinin aslında bir sonraki tarih sıralamasını içerdiğini bizlere 

göstermektedir. Defterlerin sıralanışında ciltleme sırasında kaybolmuş kayıtların varlığına en 

önemli delil Mühimme Zeyli defterleridir. Bu defterler defterlerin arasından çıkan mühime 

kayıtlarının ciltlenmesi ile oluşmaktadır27. 

 

  

                                                           
27 Temelkuran, 1975: 156-160. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

248 NUMARALI MÜHİMME DEFTERİ'NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

2.1.Deferin Özellikleri 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde, muhafaza altında olan 248 numaralı Mühime 

Defteri’nin aslına değil, elektronik ortamdan aktarılmış çıktısına ulaşılmıştır. Buna göre ilk 

sayfadaki açıklamalara binaen; A.DVN.MHM.d kodlu, 32x24 cm. boyutlarında toplam 299 

sayfadan oluşan bir deferdir. Kapağındaki “Min evâhir-i Zi’l-hicce sene 1246 ilâ evâhir-i 

Cemâziye’l-ûla sene 1248” şeklindeki kayıttan anlaşıldığına göre, 1246 senesinin i Zilhicce 

ayının son on günü ile 1248 senesinin cemâziyel-ûla ayının son on günü arasını 

kapsamaktadır. Bu zaman dilimi 10 Haziran 1831-24 Ekim 1832, tarihleri arasına denk 

düşmektedir. 

2.1.1. Fiziki Özellikleri  

Defter 299 sayfadan oluşmaktadır. Orijinal defterde sayfa numaraları sayfaların sağ ve 

sol üst köşelerinde Arap rakamlarıyla, ferman sûretlerinin numaraları ise günümüz 

rakamlarıyla verilmiştir. Defterin incelenmesi ve çeviri yazıda bu numaralandırma esas 

alınmıştır. Bazı sayfalarda bulunan numaralar sıraya ters düşmüştür. 1090 ve 1091 numaralı 

hükümlerin yeri ters yazılmıştır. Ayrıca 1537-1538-1539-1540-1541 numaralı hükümler ardı 

ardına iki kere basılarak, 1538 numaralı hükmün üzerine ikinci defasında başka bir hüküm 

yapıştırılmak sûretiyle defterin tashihi sağlanmıştır. İkinci defa başka bir hüküm üzerine 

yazılan 1538 numaralı hüküm [Ek] olarak belirtilmiştir. 1612 numaralı hükümden sonra 

numara verilmeyen bir hüküm de aynı şekilde [Ek] olarak belirtilmiştir. Bazı hükümlerin 

belirli bölümlerinin üstü çizilerek iptal edilmiştir. 1970 numaralı hüküm ise üstü çizilmek 

sûreti ile tamamen iptal edilmiştir. Vergi indiriminin olduğu 1007, 1426, 1431, 1432, 1642, 

1679, 1895, 1935 numaralı hükümlerde hesap hatası bilerek (sayıyı yuvarlamak amaçlı) veya 

kazâen yapılmıştır. Yer yer yıpranmış ve silik yerler olduğundan bu gibi yerler (silik) 

ifadesiyle belirtilmiştir. Defterin birkaç kâtip tarafından yazıldığı kullanılan yazı sitillerinin 

farklılık göstermesinden dolayı kolaylıkla anlaşılmaktadır. Hükümler kırık divânî yazı sitili ve 

üst üste bindirilmek ve sayfa kenarlarına taşmak sûretiyle yazılmıştır. Yazının grift ve farklı 

stillerde yazılmış olması defterin okunmasında güçlüklerle karşılaşılmasına sebep olmuştur. 

Ayrıca defterde yapılan hesap ve tarih hatalarının doğrusu yazılmakla beraber metinde yazan 

kısım dipnot olarak verilmiştir. Defterde toplamda 2109 tane hüküm bulunmakla beraber, 
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tezimizde 923-2109 numaralar arası hükümlerin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi 

yapılmıştır. 

2.1.2 Diplomatik ve Teknik Özellikler  

248 numaralı Mühimme Defteri'nin içerdiği hükümler, II. Mahmut Dönemi’nin 23 ve 

24. Yıllarında meydana gelen askeri, siyasi, ekonomik ve toplumsal olayları içermektedir. Bu 

dönem, gerek Mehmet Ali Pâşâ isyanı gerek Yunan bağımsızlığı ve sonrası gelişen olaylar 

neticesinde toplumsal çalkantıların yaşandığı bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Hükümler genellikle bir sancak28 veyahut kazâya29 direkt olarak gönderilmiş ve istek 

belirtilmiştir. Hitap kısmında, genellikle fermanın gönderildiği kişinin görevi, bulunduğu 

yer/görev yeri, bazen de adı30 bulunurken, hükümlerin hitap kısmından sonra hükmün yazılış 

sebebinin ifade edildiği nakil/iblağ bölümü gelmektedir. Nakil bölümünden sonra genellikle, 

meselenin halledilmesi için neler yapılması gerektiğinin ifade edildiği emir/hüküm kısmına 

geçilmektedir31. 

2.1.3.Dil Özellikleri 

Defter genel olarak açık ve sade bir Türkçeye sahip olmasına rağmen günümüzde 

ender kullanılan ya da hiç kullanılmayan kelimelerin özellikle terkipler ve tamlamaların, 

“sahhu’-l bâkî”, “tevzi’çün”, “vürûd iden”, “bâliğ olmuş” vb.  oldukça sık yer alması 

okuyan için zorluk oluşturabilecek bir durum arz etmektedir. 248 Numaralı Mühimme 

Defteri’nin geneline bakıldığı zaman, Arapça ve Farsça tamlamalara çok da fazla yer 

verilmemekle beraber, özellikle yüklemlerin kullanımında günümüz Türkçesini dil 

özelliklerinden oldukça farklı bir durumla karşılaşmaktayız. Örnek vermek gerekirse; 

“virilüb”, “idüb”, “deyü”, “olunmağla”, “getürüb” , “içün”. 

Defterde dikkat çeken husûslardan birisi de bazı kelimelerin bazen Türkçe, bazen de 

Arapça ve Farsça karşılıklarının tercih edilmiş olmasıdır. Defter içerisinde “deve, şütran”32, 

“odun, hatab”33 örneklerinde olduğu gibi kelimeler farklı dillerdeki karşılıkları ile 

defterimizde  yer bulmuştur. Bakıldığı zaman defterde kalıplaşmış örnek cümleler, “Buna 

da'ir mu’ahharan emr-î ‘âli  yazılmıştır.”34, “…  tarihinde sadır olân fermân-ı ‘âli mantûk 

                                                           
28 BOA., MD. 248, H. 956, 970, 1035 vb. 
29 BOA., MD. 248, H. 1042, 1043, 1044, 1045 vb. 
30 BOA., MD. 248, H. 1054, 1056, 1061, 1067 vb. 
31 Kütükoğlu, 1998: 109 
32 BOA., MD. 248, H. 2035, 2036. 
33 BOA., MD. 248, H. 147, 1248. 
34 BOA., MD. 248, H. 1610, 2093 
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münifi üzere şerh verilip başmuhasebeye işbu ‘ilm-u haberi verildi.”35, “İrade-i Seniyye’m 

senin dâhi meczûmun olarak mûcib ve muktezasını icraya mübâderet ve hilafından tevakkî ve 

ve müba’adet eylemeniz bâbında”36, “Tevzi‘  ve teslîm olunduğu natık vârid olân î‘lâm 

mazmûnu bâ emr-î ‘âli şerh verildi.”37 Şeklinde belirtilen kalıplaşmış cümleler, defterin 

okunmasında kolaylık sağlamştır. 

2.1.4.Tarihler 

248 numaralı Mühimme Defterinde yer alan tarihlerin veriliş şekli çok fazla farklılık 

göstermemekle birlikte, hükümlerin birçoğunda, özellikle bir sûreti şeklinde yazılan vergi 

indirimleri38 konusundaki hükümlerde başta olmak üzere bir çok hükümde tarih 

yazılmamıştır. Tarih verilmiş olanlarda ise gün ve yıl rakamla,  ayın belirli günleri, “Evâ’il”39, 

“Evâsıt”40, “Evâhir”41, “Gurre”42 yazı ile Arapça olarak  yazılmıştır. Defterde ay isimleri   

rumûz olarak verilmiştir. “Fi Evâsıt-ı N 247 ( Ramazan)”43, “Fi Evâ’il-i R (Rebîü’l Âhir) 

247”44 şeklinde yazılmıştır.  

Bunların istisnası bazı hükümlerin içerisinde ay adı olarak şubat45, mart46 adı 

geçmektedir.  Defterde bazı hükümlerin tarihlerinin yazılış şekli birkaç istisna hariç ayın tarihi 

ile birlikte haftanın günüde gösterilmek üzere hükmün en altında sol köşede yazılmak  

süratiyle verilmiştir. “Fi Evâhir-i M 248” 47gibi. Defterde ay ismi bir hükümde uzun olarak 

verilmiştir. “Receb 55” 48. 

Defterin yıl olarak tarihlendirmesine bakarsak, iki hüküm hariç “Fi Evâsit-i B 55”49, 

“Receb 55”50 diğer bütün hükümlerin tarihlerinin 47 veya 48 olduğu  “Fi Evahir-i M 47”51, 

“Fi Evâsit-i M 48”52 görülmekle beraber. 1247-1248 olarak bilinen tarihlerin kısaltılmak 

sûretiyle defterin genelinde 47-48  bazı kısımlarda ise 247-248 şeklinde yazıldığı 

görülmüştür. 

                                                           
35 BOA., MD. 248, H. 2108. 
36 BOA., MD. 248, H. 2109. 
37 BOA., MD. 248, H. 930. 
38 BOA., MD. 248, H., 924-991. 
39 Ayın ilk günleri (1-10). 
40 Ayın ortasındaki günler (11-20). 
41 Ayın son günleri (21-30). 
42 Ayın ilk gecesi ve günü 
43 BOA., MD. 248, H. 1255. 
44 BOA., MD. 248, H. 1360. 
45 BOA., MD. 248, H. 1696. 
46 BOA., MD. 248, H.945,1018, 1241, 1244, 1630, 1657, 1697, 1741. 
47 BOA., MD. 248, H.1767. 
48 BOA., MD. 248, H. 2093. 
49 BOA., MD. 248, H. 1610. 
50 BOA., MD. 248, H. 2093. 
51 BOA., MD. 248, H. 1256. 
52 BOA., MD. 248, H. 1551. 
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Defterin baştan sona tarihlendirmesi, Evâhir-i Z 1246 -Evâhir-i Câ 1248 (10 Haziran 

1831-24 Ekim 1832) tarihleri arasını kapsarken, bizim transkribe ettiğimiz bölüm; Fi 25 M 

47- Evâhir-i Câ 1248 (6 Temmuz  1831-24 Eki 1832) tarihleri arasına denk düşmektedir. 

2.2. Deferin Hükümlerin Tasnif Edilmesi 

2.2.1. Askeri Konularla İlgili Hükümler 

Genel olarak bakıldığı zaman Osmanlı Devleti’nin içerisinde bulunduğu zor şartlar ve 

akabinde de baş gösteren Mehmet Ali Pâşâ İsyanı, merkezi ordunun ve donanmanın önemini 

bir kere daha arttırmaktadır. Bu saikler beraberinde azami, derecede tedbirin alınmasına da 

sebep olarak,  ordunun ihtiyacı olan her türlü mühimmatın ve askeri aracın yapılması 

açısından gerekli olan malzeme ve paranın istenerek ve bu sayede askeri yapının 

kuvvetlendirilmeye çalışılması,  incelenen defterlerin, askeri hükümler açısından bakıldığı 

zaman ana temasını oluşturduğunu söylemek mümkün olmakla beraber, özel olarak bakıldığı 

zaman konular bir tasnife tâbî tutulduğu zaman, şöyle bir tabloyla karşılaşmak mümkündür: 

2.2.1.1.Askerlerin İhtiyacı Olan Paraların Nakten Gönderilmesine Dâir Hükümler53 

 Dersaâdet’ten, İznikmid ve Ordu’yu Hümâyûn’a, Anadolu cânib-i Serdar-ı Ekremi 

maiyetinde olân Âsakir-i Mansûrenin ihtiyaçlarının karşılanması için gönderilen on iki 

yük hazinenin sağlimen ulaşması husûsunda, hüküm.(1602). 

 Üsküdar’dan Geyve’ye, Anadolu cânib-i Serdar-ı Ekremi düstürû Hüseyîn Pâşâ’nın 

maiyetine memur piyade ve süvari askerlerinin ihtiyaçlaı için göndirilen paranın 

Geyve’ye sağlimen ulaşması husûsunda, hüküm. (1608). 

2.2.1.2. Askerin Her Türlü İhtiyaçlarının Karşılanmasına Dâir Hükümler54 

 Konya, Hersek arasında bulunan âhâlîden Âsâkir-i Mansûre’nin ihtiyâcı olân araba ve 

hayvanların temini husûsunda, hüküm. (1078). 

 Konya’ya giden topçu neferlerinin, Üsküdar’dan, Konya’ya varıncaya kadar ihtiyâc 

duyduğu araba ve hayvânların tedâriki husûsunda, hüküm. (1094). 

 Selânik’ten bahsi geçen mahale varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların naib, 

âyân, zabit ve bi’l-cümle iş erlerine, dört alay piyâde ve bir alay süvâri için lâzım 

gelen çadırın ve her türlü hayvân ve arabanın tahsisi husûsunda, hüküm. (1129). 

 Silistre’den Gelibolu’ya, 1200 nefer ve hibeli askerin, bir gecelik yiyecek, içecek ve 

her türlü ihtiyâcının karşılanması husûsunda, hüküm. (1130). 

                                                           
53 BOA., MD. 248, H. 1602,1608. 
54 BOA., MD. 248, H. 1078, 1094, 1129-1230,(1213-1232), 1258, 1263, 1377, 2042, 1612, 1973, 1983, 1986. 
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 Kütahya Sancağı’na, Haleb ve Rakka Valisi ve Arabistan Ser ‘asker Mehmet Pâşâ’nın 

mâhiyetinde bulunan 500 neferin, bir gecelik her türlü ihtiyâcının, Kütahya Sancağı ve 

ona bağlı bulunan kazâlarca temini husûsunda, hüküm.(1213). 

 Denizli’den adı geçen mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere, 

300 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, hüküm. (1214). 

 Karahisar’dan adı geçen mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere, 

200 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, hüküm. (1215). 

 Isparta’dan adı geçen mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili, 300 

neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, hüküm. (1216). 

 Türkmenistan’dan adı geçen mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili 

kişilere, 125 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, hüküm. (1217). 

 Menteşe’den adı geçen mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere, 

100 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, hüküm. (1218). 

 Kastamonu’dan  adı geçen mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili 

kişilere, 350 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, hüküm. (1219). 

 Denizli’den adı geçen mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere, 

175 beş neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, hüküm. (1220). 

 Ankara’dan adı geçen mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere, 

500 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, hüküm. (1221). 

 Kengırı’dan geçen mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere, 500 

neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, hüküm. (1222). 

 Amasya’dan adı geçen mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere, 

400 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, hüküm. (1223). 

 Tokat’tan adı geçen mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere, 200 

neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, hüküm. (1224). 

 Zile’den adı geçen mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere, 200 

neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, hüküm. (1225). 

 Gümüş Maa Hacıkör Ma’den’inden adı geçen mahale varıncaya kadar yok üzerinde 

bulunan yetkili kişilere, 250 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, 

hüküm. (1226). 

 Bozok’tan adı geçen mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere, 

150 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, hüküm. (1227). 

 Yeni İl’den adı geçen mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere, 

200 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, hüküm. (1228). 
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 Trabzon’dan adı geçen mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere, 

500 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, hüküm. (1229). 

 Canik’ten adı geçen mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere, 250 

neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, hüküm. (1230). 

 Karahisar Şarki’den adı geçen mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili 

kişilere, 250 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, hüküm. (1231). 

 Gümüşhâne’den adı geçen mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili 

kişilere, 250 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, hüküm. (1232). 

 Üsküdar’dan Antalya’ya varıncaya değin, Silistre Valisi Mehmet Pâşâ’nın maiyetinde 

bulunan asker ve hayvanlarının her türlü ihtiyâcının karşılanması husûsunda, hüküm. 

(1258). 

 Edirne’den belirtilen mahale varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların Nâibi’ne, 

âyân, voyvoda, memleketin ileri gelenlerine, Silistre Valisi Mehmet Pâşâ’nın 

maiyetinde bulunan 1800 neferin, peyderpey Edirne’de toplanması sırasında, bu 

neferlerin ve hayvanlarının bir gecelik ihtiyâçlarının bulundukları mahâlde 

karşılanması husûsunda, hüküm. (1263). 

 Konya Mütesellimi Süleyman Bey’e, istenen hayvanların gönderilmesi husûsunda, 

hüküm. (1370). 

 Hersek’ten Ordu-yu Hümâyûn’a varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların kadı, 

naib,  âyân, voyvodagan memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine, Dimetoka 

Kazâsı’ndan toplanan Karaca Askerinden Dersa‘âdet’e gönderilmiş olân 485 neferin 

yol boyunca ihtiyaçlarının karşılanması husûsunda, hüküm.(2042). 

 Bolu’dan belirtilen mahâle varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, 

âyân, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine, Bolu’dan hareket eden 200 

neferin kazâ kazâ gidecekleri yere varana değin, her türlü ihtiyaçlarının karşılanması 

husûsunda, hüküm. (1612). 

 Samsun’dan söz edilen yerlere varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların 

kadılarına, naiblerine, âyân, voyvodagan, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş 

erlerine, Deniz yolu ile Samsun’a gönderilen, 12 kıta top ve ol miktar kabaklu ve 

bunların 50 çift koşumlarını götürmekle görevli topçu neferatının ihtiyaçlarının 

karşılanması husûsunda, hüküm. (1973). 

 Saltanat-ı Seniyye’den eski Sadr-ı âzam mektubçusu olub Ordu-yu Hümâyûn’a 

mühimmat nakline memûr olân Ali Rauf Bey ve kazâların kadı, naib, âyân, 

voyvodagan memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine, Bolu, Rumeli, Bosna 
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ve Arnavutluk’dan toplanacak olân asker ve cebelünün, yol güzergâhında 

ihtiyaçlarının karşılanması husûsunda, hüküm. (1983). 

 Çardak’dan Konya’ya varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib ve 

hocagan ve Agah Bey’e, Rumeli, Bosna ve Arnavutluk’dan ihraç edeceği askerin, 

Dersa‘âdet’e götürülürken fakir fukuraya eziyet edilmeden her türlü ihtiyaçları için 

gönderilen paranın kullanılması husûsunda, hüküm.(1986). 

 2.2.1.3. Askeri Yapı İçerisinde, Binbaşı Olarak Atanan Kişilerin, Yerlerine Ulaşıncaya 

Kadar Yol Güvenliklerinin Sağlanması ve Her Türlü İhtiyaçlarının Giderilmesine Dâir 

Hükümler55 

 Binbaşı olarak atanan, İsmailli Karyesi Muhtarı Sefid Bey’in geçtiği yol güzergâhında 

her türlü ihtiyacının karşılanması husûsunda, hüküm.(1807). 

 Zile binbaşılığına atanan neferin Dimetoka’dan Ordu-yu Hümâyûn’a emin şekilde 

ulaşması husûsunda, hüküm. (1809). 

 Uzunâbâd Hasköy binbaşılığına atanan neferin Uzunâbâd Hasköy Kazâlarından Ordu-

yu Hümâyûn’a sağlimen ulaşması husûsunda, hüküm. (1810). 

 Sultanyeri Kazâsı binbaşılığına atanan neferin Sultanyeri Kazâsı’ndan Ordu-yu 

Hümâyûn’a emniyetle ulaşması husûsunda, hüküm. (1811). 

2.2.1.4.Askerin Özel Olarak Antalya’da Kışlamasına Dâir Hüküm56 

 Üsküdar’dan adı geçen mahallere varıncaya değin, geçeceği yerlerde bulunan 

kâzaların kadılarına, naiblerine, âyânlarına, zabitlerine ve ileri gelenlerine, Âsâkir-i 

Mansûre’nin, Antalya’da kışlaması ve bu esnada her türlü ihyiyacının karşılanması 

husûsunda, hüküm. (1086). 

2.2.1.5.Asker Toplanmasına Dâir Hükümler57 

 Gemlik Voyvodası Celalettin Bey’e, 102 nefer toplanması husûsunda, hüküm. (1132). 

 Günyüzü Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 15 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1133). 

 Gönen Kazâsı, Nâibi’ne mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 75 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1134). 

                                                           
55 BOA., MD. 248, H. 1807,1808, 1809, 1810, 1811. 
56 BOA., MD. 248, H. 1086. 
57 BOA., MD. 248, H. (1132-1212),(1233-1239), 1554. 
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 Gölpazar Beruse Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 30 nefer, 

husûsunda, hüküm. (1135). 

 Beruse Mütesellimi’ne, Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 500 nefer 

toplanması husûsunda, hüküm. (1136). 

 Yarhisar Ma’a Pazarcık Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 30 otuz 

nefer  toplanması husûsunda, hüküm. (1137). 

 Bergama Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 154 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1138). 

 Beypazarı Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 40 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1139). 

 Sefer-i Hisar Günyüzü Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 25 nefer 

toplanması husûsunda, hüküm. (1140). 

 Karahisar Bağlı Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 25 nefer 

toplanması husûsunda, hüküm. (1141). 

 Kurupazar Bağlı Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 25 nefer 

toplanması husûsunda, hüküm. (1142). 

 Kozluca Tuzla Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 62 nefer 

toplanması husûsunda, hüküm. (1143). 

 Mudanya Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 153 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1144). 

 Manyas Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 50 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1145).  

 Kaymaslı Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 75 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1146). 

 Mihalliç Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 33 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1147). 

 Yenişehir Beruse Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 25 nefer 

toplanması husûsunda, hüküm. (1148). 

 Mihalliç Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 129 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1149). 

 Nevahi-i -i Bergama Kazâsı’na, 80 nefer toplanması husûsunda, hüküm. (1150). 

 Bandırma Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 53 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1151). 
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 Gine Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 100 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1152). 

 Tekfur Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 25 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1153). 

 Kafke Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 40 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1154). 

 Könik Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 20 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1155). 

 Deryar Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 30 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1156). 

 Ödemiş Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 80 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1157). 

 Eyaslu Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 15 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1158). 

 Alaşehir Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 100 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1159). 

 Bâyindır Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, , 50 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1160). 

 Bozdoğan Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 6 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1161). 

 Tire Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 125 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1162). 

 Aydın Sancağı Mütesellimi’ne, 75 beş nefer toplanması husûsunda, hüküm. (1163). 

 Yenişehir Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 25 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1164). 

 Sultan Hisarı Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 30 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1165). 

 İznikmid Nâibi’ne  ve Kocaili Sancağı Mütesellimi Mustafa Tâhir Bey’e 102 nefer 

toplanması husûsunda, hüküm. (1166). 

 Darıca Ma’a Tuzla Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, , 25 nefer 

toplanması husûsunda, hüküm. (1167). 

 Karamürsel Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 52 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1168). 
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 Zineli Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 27 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1169). 

 Gülyüzü Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 54 nefer toplanması husûsunda, 

hüküm. (1170). 

 Gevye Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 50 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1171). 

 Yalakâbâd Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 52 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1172). 

 Akhisar Gevya Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 50 nefer 

toplanması husûsunda, hüküm. (1173). 

 Pazarköy Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 50 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1174). 

 Aydıncık Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 50 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1175). 

 Edremit Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 150 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1176). 

 Bigadiç Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 60 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1177). 

 Kemer Edremit Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 77 nefer 

toplanması husûsunda, hüküm. (1178). 

 Balıkesîr Kazâsı Nâibi’ne ve Karasi Sancağı Mütesellimi Şerîf Bey’e ve ve mübâşir ve 

âyân vesâîreye, 75 nefer toplanması husûsunda, hüküm. (1179). 

 Midilli Nâzırı Mustafa Bey’e, Feretli Kazâsı Nâibi’ne , 500 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1180). 

 Bodrum Kazâsı Nâibi’ne , 25 nefer toplanması husûsunda, hüküm. (1181). 

 Hazva Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 50 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1182). 

 Saruhan Sancağı Mütesellimi’ne, 250 nefer toplanması husûsunda, hüküm. (1183). 

 Yarhisarı Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 153 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1184). 

 Koca-i Atik ve Yıldır Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 54 nefer 

toplanması husûsunda, hüküm. (1185). 

 Bahr-i Sefid Boğazı Muhafızı ve Biga Sancağı Mutasarrıfı’na, 27 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1186). 
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 Bahr-i Sefid Boğazı Muhafızı ve Biga Sancağı Mutasarrıfı’na, 23 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1187). 

 Labseki Maa Çardak Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 50 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1188). 

 İzmir Voyvodası ve İhtisâb Nâzırı’na, 914 nefer toplanması husûsunda, hüküm. 

(1189). 

 Kastamonu Mütesellimi Mehmet Emin Bey’e, 200 nefer toplanması husûsunda, 

hüküm. (1191). 

 Cebecik Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 75 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1192). 

 Viranşehir Sancağı’nda bulunan kazâların ve adı geçen sancağın Mütesellimine, 100 

nefer toplanması husûsunda, hüküm. (1193). 

 Bolu (?) Sancağı Mütesellimi Mustafa Bey’e, 100 nefer toplanması husûsunda, 

hüküm. (1194). 

 Gelibolu Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 102 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1195). 

 Bahr-i Sefid Boğazı ve Biga Sancağı Mutasarrıfı Salih Pâşâ’ya, 25 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1196). 

 İçâbâd Ma’a Bederus ve Kerte Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye,, 

153 nefer toplanması husûsunda, hüküm. (1197). 

 Şarköy Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 85 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1198). 

 Bahr-i Sefid Boğazı Muhafızı ve Biga Sancağı Mutasarrıfı Salih Pâşâ’ya, 25 nefer 

toplanması husûsunda, hüküm. (1199). 

 Silivri Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 78 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1200). 

 Mekri Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 25 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1201). 

 Enyüz Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 63 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1202). 

 Tekfur Dağı Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 28 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1203). 

 Karaburun Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 100 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1204). 
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 Ekinlik Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 28 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1205). 

 Çeşme Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 65 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1206). 

 Derherek Maa Kapudağı Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 105 

nefer toplanması husûsunda, hüküm. (1207). 

 Pâşâlimanı Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 43 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1208). 

 Estanköy Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 52 nefer toplanması husûsunda, 

hüküm. (1209). 

 İmroz Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 33 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1210). 

 Marmara Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 30 nefer toplanması 

husûsunda, hüküm. (1211). 

 Rodos Muhafızı Hasan Bey’e, Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 132 nefer 

toplanması husûsunda, hüküm. (1212). 

 Mâden Kazâsı’na, tedârik edebileceği süvâri ve piyâde asker toplanması  husûsunda, 

hüküm. (1233). 

 Mâden Kazâsı’na bağlı yerlerden 50 nefer hâzırlanması  husûsunda, hüküm. (1234). 

 Adana’ya, gerekli olan neferin hâzırlanması  husûsunda, hüküm. (1235). 

 Maraş Mütesellimi Süleyman Bey’e, idâresi altında bulunan mahallerden piyâde ve 

asker tedâriki  husûsunda, hüküm. (1236). 

 Kayseri Mutasarrıfı Osman Hayri Bey’e asker temin etmesi  husûsunda, hüküm. 

(1237). 

 Konya, Akşehir ve Aksaray Sancakları Mutasarrıfı Âlişân Pâşâ’ya nefer temini  

husûsunda, hüküm. (1238). 

 Sivas ve Çorum ve Divriği Sancaklarına, 1500 nefer temini  husûsunda, hüküm. 

(1239). 

 

2.2.1.6. Sekbanın Yerli Ahaliye Zararının Önlenmesine Dâir Hüküm58 

 Filibe Kazâsı’nda ikamet eden ehl-i zimmet Rum ve Ermeni tâifesi hânelerinin ta‘mîri 

için bulunan sekbanın amaç dışı hareketleri neticesinde fakir fukarâkaya zulmettiği ve 

bu husûsta gerekenin yapılmasına dâîr, hüküm.  (1317). 

                                                           
58 BOA., MD. 248, H. 1317, 1554,1555, 1563. 
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 İstanbul, Eskişehir, Akşehir, Konya, Adana, Antakya şehirlerini izleyerek Hâlep'e 

giden askerlerin ahâliye herhengi bir zarar vermemesi ve bir sıkıntıya sebep olmadan 

varacakları yere ulaşmaları  husûsunda, hüküm. (1554). 

 Anadolu’nun sağ, sol, ve ora kolları askerleri ile vardıkları yerde keyfi hareket 

etmemeleri ve disiplinsizce gezip dolaşmamaları  husûsunda, hüküm. (1555). 

 Başı boş bir şekilde gezen taifenin Sivas ve Bozok ve Kırşehir Sancaklarında yerli 

hâlka zarar verdiklerinden dolayı, bu konuda gereken tedbirin alınması husûsunda, 

hüküm.(1563). 

Gönderilen hükümleri, askeri yapıya dair hükümler başlığı altında toplamamız 

mümkündür.II. Mahmut, âsâyişin bu denli bozulduğu dönemde hem içte hem dışta uğraş 

verirken, kuşkusuz bu konuda elini sağlamlaştıracak en önemli unsur askeri kuvvetlerin 

güçlendirilmesi olacaktır. Bu konuya verdiği ehemmiyeti tezimize konu olan 248 numaralı 

Mühimme Defteri’nden de anlamak mümkündür. 

2.2.2.Ekonomik Konulara İlişkin Hükümler 

Defterde ekonomik konularına dair çok sayıda hüküm bulunmaktadır. Zira herşeyin 

temelinde ekonominin olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Osmanlı Devleti’nin belki de en zor 

dönemlerini yaşadığı, 1830’lar defterimizden de anlaşılacağı üzere ekonomik sıkıntıların hat 

safhaya ulaştığı ve beraberinde getirdiği âsâyiş sizlik sonucunda, vergi alımının zora girmesi, 

tahrir konularının usulsüz halde gerçekleşmesi, öncelikle bu konunun üzerine gidilmesine 

sebep olduğu görülmekle beraber, bütün bunları yaparken dengelerin gözetilmeye çalışıldığı, 

halkın zararına olan durumların kaldırılmaya çalışıldığı gözden kaçmamalıdır. 

2.2.2.1.İskânı Gerçekleştirilen Ahalinin Vergi Muafiyetine Dâir Hükümler59  

 Mıhâllıç ve Manyas ve Gönen tarâflarına iskân olunan Ağnal Kazaklarının, her türlü 

vergiden muaf tutulmaları  husûsunda, hüküm. (1544). 

 İpsala Kazâsı’nda iskân ettirilmiş olân otuz, kırk tane olân Ağnal Kazaklarının vergi 

mûafiyeti  husûsunda, hüküm. (1610). 

 Ağnal Kazaklarının Mermer, Manyas ve Terkos Göllerinde avlanırken onlardan vergi 

talbinde bulunulmaması  husûsunda, hüküm. (1796). 

 Bergos Kazâsı Na’ibi’ne, Otuz kırk neferden oluşan İyal Fraklarının Terkos Gölü’nde 

avlanmaları ve kendilerinden vergi alınmaması  husûsunda, hüküm. (1972). 

                                                           
59 BOA., MD. 248, H. 1544, 1610, 1796, 1972, 2093. 
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 Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Saruhan Sancağı Mütesellimi el-hâc 

Mehmet ve Akhisar Kazâsı Na'ibi’ne, Ağnal Kazaklarının belirlenen miktarı 

aşmamak kaydı ile balık tutmalarına izin verilmesi ve bu konuda vergi alınmaması 

husûsunda, hüküm.  (2093). 

2.2.2.2.Vergi İndirimlerine Dâir Hükümler60 

 Filibe Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1383). 

 Hüdavendigâr Sancağı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1384). 

 Şarköy Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1385). 

 Mekri Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1386). 

 Dimetoka Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1387). 

 Ahser Erkene Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1388). 

 İpsala Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1389). 

 Rusçuk ‘dan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1390). 

 Drama Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1391). 

 Çağlâyık Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1392). 

 Bergos Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1393). 

 Erikli Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1394). 

 Eytoz Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1395). 

                                                           
60 BOA., MD. 248, H. (925-1070), (1383-.1536), (1614-1764), (1820-1969). 
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 Baba-i  Atik Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1396). 

 Çorlu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1397). 

 Ehi Çelebi Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1398). 

 Karacık Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1399). 

 Kızılağaç Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1400). 

 Tatarpazarı Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1401). 

 Karihisar-ı Sahib’dan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1402). 

 Malkara Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1403). 

 Silivri Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1404). 

 Gelibolu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1405). 

 Zağra-i Cedid Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1406). 

 Sultanyeri Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1407). 

 Uzuncaâbâd Hasköy Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1408). 

 Çirmen Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1409). 

 Çerpe Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1410). 

 Demirci Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1411). 

 Çerme Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1412). 
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 Mendehuz Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1413). 

 Midye Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1414). 

 Tokat ve Kozanlu Kazâlarından alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1415). 

 Kesva Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1416). 

 Niksar Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1417). 

 İnegöl Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1418). 

 Valiha Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1419). 

 Köşek Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1420). 

 Denice Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1421). 

 Sultanhisar Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1422). 

 Kızılâbâd Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1423). 

 Yenişehir Aydın’dan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1424). 

 İnebolu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1425). 

 Varna Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1426). 

 Eskicuma Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1427). 

 Teslime Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1428). 

 Erbaz Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1429). 
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 Bozdoğan Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1430). 

 Aydos Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1431). 

 Alaşehir Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1432). 

 Yanbolu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1433). 

 Balçık Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1434). 

 Kuyucak Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1435). 

 İzmir’den alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının gözetilerek, 

bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1436). 

 Niş Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1437). 

 Nevşehir Ma’a Ürgüb Kazâlarından alınacak olân vergide indirime gidildiği ve 

indirim miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. 

(1438). 

 Develi Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1439). 

 Karzı Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1440). 

 Niğde’den alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının gözetilerek, 

bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1441). 

 Marmaracık Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1442). 

 Ilıcasarhan Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1443). 

 Bor Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1444). 

 Kardos Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1445). 
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 Sevi Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1446). 

 Samsun Na'ibi’ne Canik Sancağı’nda var olan kazâlardan alınacak olân vergide 

indirime gidildiği ve indirim miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  

husûsunda, hüküm. (1447). 

 Kapucû-başılarından Ahi Veli ve voyvodası Mehmet Emin’den alınacak olân vergide 

indirime gidildiği ve indirim miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  

husûsunda, hüküm. (1448). 

 İhtimam Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1449). 

 Patoz Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1450). 

 Samako Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1451). 

 Ayazmend Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1452). 

 Kozan Maa Fesleğe Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1453). 

 Kemer Edremit Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1454). 

 Edremit Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1455). 

 Tebriç Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1456). 

 Eğirdir Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1457). 

 Kütahya Sancağı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1458). 

 Etbad Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1459). 

 Tenuş Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1460). 

 Çekmece-i Kebir Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1461). 



27 

 

 Gümülcine Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1462). 

 Akçakaranlık Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1463). 

 Gümülcine Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1464). 

 İnecik Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1465). 

 Havas-ı Mahmût Pâşâ Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1466). 

 Cizre-i Bolu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1467). 

 Keşan Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1468). 

 Orşa Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1469). 

 Anay Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1470). 

 Eşme Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1471). 

 Eşme Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1472). 

 Mudanya Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1473). 

 Siroz Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1474). 

 Yenişehir Fener Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1475). 

 Zağra-i Atik Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1476). 

 Güzel Hisar Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1477). 

 Borlu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1478). 
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 Yanbolu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1479). 

 Belendi Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1480). 

 Karaburun Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1481). 

 Hatlıb ve Hassa Kazâlarından alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1482). 

 Mirho Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1483). 

 Avaz Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1484). 

 Ardahan’dan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1485). 

 Oltu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1486). 

 Nik Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1487). 

 Mamirvan Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1488). 

 Erokom Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1489). 

 Tavusker Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1490). 

 Kekim ve Nikran Kazâlarından alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1491). 

 Ağaçlı Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1492). 

 Urla Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1493). 

 Harmancık Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1494). 

 Hor Hisârı Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1495). 
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 Selanik‘den alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının gözetilerek, 

bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1496). 

 Seferihisar Çeşme Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1497). 

 Karakarye Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1497). 

 Yenice-i Vardar Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1498). 

 Yenice-i Vardar Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1499). 

 Vidin Erkene Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1500). 

 Hamid Sancağı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1502). 

 Saray Vize Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1503). 

 Karacık Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1504). 

 Kastamonu Sancağı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1505). 

 Eski İl Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1506). 

 Gafirbâd Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1507). 

 Kadın Hanı Derbendi’nden alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1508). 

 Said  İli Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1509). 

 Aksaray Sancağı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1511). 

 Akşehir Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1512). 
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 Ergaz Hân’ı Cedid Bey Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve 

indirim miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. 

(1513). 

 Doğan Hisar Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1514). 

 Kesaklu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1515). 

 Vensolu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1516). 

 Konya Mütesellim’inden alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1517). 

 Rezzene Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1518). 

 Kozkavak Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1519). 

 Çarşamba Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1520). 

 Dimaş Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1521). 

 Keçi Borlu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1522). 

 Ovayaktı Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1523). 

 Şehabettin Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1524). 

 Kazan Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1525). 

 Yenice Efteni Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1526). 

 Ferizir Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1527). 

 Yörkan Taraklı Borlu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1528). 
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 Ulus Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1529). 

 Efteni Bolu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1530). 

 Perşembe Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1531). 

 Oniki Divân nâm-ı diğer Bartın Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği 

ve indirim miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. 

(1532). 

 Bozoklu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1533). 

 Viranşehir Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1534). 

 Ohri Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1535). 

 MustafaPâşâ Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1536). 

2.2.2.3.Düzenli Vergi Toplanması Husûsuna Dâir Hükümler61  

 Üsküp ve Kalkandelen ve Kırçova Naiblerine ve Ragıp Bey’e, bir müddetten beridir 

var olân savaşlar neticesinde vergilerde meydana gelen düzensizliğin önüne geçilip 

tekrardan defterlerin nizamı  husûsunda, hüküm. (1797). 

 Niş ve Prizren Kazâları Naiblerine, Hüseyîn Emin Bey’e, vergilerin yeniden 

düzenlenmesi  husûsunda, hüküm. (1798). 

 Dukakin Sancağı’nda bulunan Mehmet Şakir Bey’e, vergilerin yeniden düzenlenmesi  

husûsunda, hüküm. (1799). 

2.2.2.4.Bazı Beldelere Verilen Borçların, Taksitlendirilmek Sûretiyle Yeniden 

Ödenmesine Dâir Hükümler 62  

 Niyaya Manastırına verilen 15000 kuruş borcu beş yıl içerisinde teksit taksit alınması  

husûsunda, hüküm. (1539). 

                                                           
61 BOA., MD. 248, H. 1797, 1798, 1799. 
62 BOA., MD. 248, H. 1539, 1540, 1542, 2053. 
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 İpsala Kazâsı’na tâbi Çavuş Kebir Karye’si reâyâsından meraliceci taifesinin 25000 

kuruş olân borçlarını on seneye bölünüp taksit taksit alınması  husûsunda, hüküm. 

(1540). 

 Deretak ve Bolzir ve Viranice kazâlarının biriken borçlarının ödenmesi ayrıca diğer, 

İdin ve Niğbolu Sancakları’na bağlı yirmi iki kazâdan da gerekli paraların toplanması  

husûsunda, hüküm. hüküm. (1542). 

 Sarraf taifesinden Metos isimli zimminin borçlarının taksitlendirilerek ödenmesi  

husûsunda, hüküm. (2053). 

2.2.2.5.Dersaâdet’e Gelir Getirmesi Amacıyla Toplanacak Odun, Kömür Teminine Dâir 

Hükümler63 

 Bahr-i Siyah’ta Rumili sâhilinde bulunan iskelelerin naiblerine, odun mevsiminde 

baltacıların odunları toplayıp peyderpey Dersa‘âdet’e göndermesi aksi taktirde 

gerekenin yapılacağı  husûsunda, hüküm. (1247). 

 Tatar Pazarı Voyvodası ve âhâlîsine, birkaç senedir meydana gelen seferlerin de 

neticesi ile sekteye uğrayan, kömür ve odun tedârikinin, bu yıl bir engele maahal 

verilmeden, külliyetli bir şekilde, Dersa‘âdet’e gönderilmesi husûsunda hüküm. 

(1248). 

 Bahr-i Siyahta Anadolu Sahili’nde bulunan adı geçen limanların voyvodalarının, bir 

an evvel baltacıları işe koşarak, gerekli odunu temin ettirip, Dersa‘âdet’e göndermeleri 

husûsunda hüküm. (1249). 

 Bolu Sancağı Mütesellimi’ne odun sevkiyatı  husûsunda, hüküm. (1250). 

 Hüdavendigâr Sancağı Mütesellimi Aksaray Nâzırı Hafız Mehmet Bey’e, odun 

sevkiyatı  husûsunda, hüküm. (1251). 

 Kocaili Sancağı Mütesellimi Tâhir Bey’e, odun sevkiyatı husûsunda, hüküm.  (1252). 

 Katoz ve civârdan 1500 neferin, araba ve hayvanlarıyla, halkın da rızâsı ile odun 

toplayıp Terkos ve Midye Limanlarına götürmeleri  husûsunda, hüküm. (1253). 

 Kocaili Sancağı Mütesellimi ve Kereste Nâzırı Tâhir Bey’e, Kartal Nahiyesinden 

küçük gemi talap edilse de, buradan değil de daha önce nerden alınıyor ise oradan 

getirtilmesi  husûsunda, hüküm. (1254). 

 Seferler neticesinde birkaç seneden beri verilmeyen odun ve kömürün, Derasâ‘adet’e 

bir an evvel gönderilmesi ve bu husûsta her türlü kolaylığın sağlanması için, Bahr-i 

Siyahın Rumili sahilinde bulunan Ihlamur Deresi ve Ermeni Deresi ve Midye ve Siroz 

                                                           
63 BOA., MD. 248, H. (1247-1255),1265, 1294, 1344, 1345. 
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ve Ayadeli ve Eyelta ve Milanhur ve Ahtebolu ve Köprüaltı ve Derelimanı ve Vize ve 

Zeytinburnu ve Bağlaraltı ve Cinganiskelesi ve Sönebolu ve Boros ve Yergos isimli 

mahallerin nâ’iblerine âyân, voyvoda, memleketin ileri gelenlerine bu konunun halli  

husûsunda, hüküm. (1255). 

 İnecik Kazâsı Nâibi’ne, misafirhânenin yapımı için gerekli olân 500 araba odunun, her 

arabasının ikişer kuruşdan olmak üzere ücretinin âhâlîye virilmek üzere Tekfur 

Dağı’ndan bir an evvel getirtilmesi  husûsunda, hüküm. (1265). 

 Vize ve Pınar Hisarı ve Kırkkilise ve Samakluhak Kazâları Nâ’ibleri’ne ve âyân ve iş 

erlerine, top ve cephâne vesâ’îre mühimmât ve arabalarının tekerlekleri için lâzım 

gelen kerestenin Devlet-i Âliyye’ye peyder pey gönderilmek yerine, başıboş bazı 

kesimlerce disiplinsiz bir şekilde kesidiği ve bu davranışların önüne geçilmesi  

husûsunda, hüküm. (1294). 

 Hüdavendigâr Sancağı Mütesellim’i ve Bursa İhtisab Nâzırı Hafız Mehmet Bey’e, 

Kocaeli Sancağı’nda Pazargölü Nahiye’sine tâbi 6 adet karye âhâlisine gerekli olân 

25000 ayar kömür ve Tophane-i ‘Âmire’ye gerekli olân kömürle toplam 48000 ayar 

kömürün ve diğer Hüdavendigar ve Kocaeli Sancağı’na dahil olan kasabaların 

âhâlisinden toplanması husûsunda, hüküm.(1344). 

 Kocaeli Sancağı’nda var olan hakimler ve adı geçen sancağın Mütesellimi Mustafa 

Tâhir Bey’e, Kocaeli Sancağı’nda Pazargölü Nahiye’sine tâbi 6 adet karye âhâlisine 

gerekli olân 25000 ayar kömür ve Tophane-i ‘Âmire’ye gerekli olân kömürle toplam 

48000 ayar kömürün ve diğer Hüdavendigar ve Kocaeli Sancağı’na dahil olan 

kasabaların âhâlisinden toplanması husûsunda, hüküm. (1345). 

 2.2.2.6.Donanma İçin Şalopa Temini Husûsuna Dâir Hükümler 64 

 Rodos Ceziresi Muhafızı Hasan Bey’e, 23 şalopanın 3 tanesinin Rodos’ta yapılıp 

göndrilmesi  husûsunda, hüküm. (1113). 

 Ma‘den Nâzırı Mustafa Bey’e, üç kıta şalopa yapımı  husûsunda, hüküm. (1115). 

 Kocaeli Sancağı Mütesellimi Mustafa Tâhir Bey’e, üç kıta şalopa yapımı  husûsunda, 

hüküm. (1116). 

 Nişle’ye bir kıta şalopa yapımı  husûsunda, hüküm. (1117). 

 Kemer ve Biga Voyvodası’na bir kıta şalopa  husûsunda, hüküm. (1118). 

 Bahr-i Sefid Boğazı Muhafızı ve Biga Sancağı Kazâsı’na, bir kıta şalopa yapımı  

husûsunda, hüküm. (1119). 
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 Penderekli’ye iki kıta şalopa yapımı  husûsunda, hüküm. (1120). 

 Bahçeşehir’e bir kıta şalopa yapımı  husûsunda, hüküm. (1121). 

 Bartın’a bir kıta şalopa yapımı  husûsunda, hüküm. (1122). 

 Ohri’ye bir kıta şalopa yapımı için  husûsunda, hüküm. (1123). 

 Sinop Muhafızı Kavi zâde Hüseyin Bey’e, bir kıta şalopa yapımı  husûsunda, hüküm. 

(1124). 

 Fiyoz Âyânı’na bir kıta şalopa yapımı  husûsunda, hüküm. (1125). 

 Kaş Âyânı’na bir kıta şalopa yapımı  husûsunda, hüküm. (1126). 

 Samsun’a, bir kıta şalopa yapımı  husûsunda, hüküm. (1127). 

 Kemer, Biga Voyvodası’na, Tersâne-i  Âmire’ye lâzım gelen, 26 kıta şalopa 

gemisinden, bir kıtasının tez elden yaptırılıp, gönderilmesi  husûsunda, hüküm. 

(1260). 

 

2.2.2.7.Donanma İçin Kereste ve Para Temini Husûsuna Dâir Hükümler 65 

 Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-Başılarından Bereketli Mâdeni Emîni Halîl Bey’e, 

Âsâkir-i Mansûre-i Muhammediye masârıfının karşılanması  husûsunda, hüküm. 

(1320). 

 Ayvalı Nâibi’ne, Ayvalık Kazâsı’ndan ölçüleri belirtilen 1000 adet döşemenin seri bir 

şekilde Edirne tarafına nakli  husûsunda, hüküm. (1321). 

 Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Hüdavendigâr Sancağı Mütesellimi Hafız 

Mehmet Bey’e, Ordu-yu Hümâyûn’a gerekli olân mühimmat için lâzım gelen paranın 

belirli miktarının toplanması  husûsunda, hüküm (2102). 

2.2.2.8.Kereste Alımı İçin Para Talebi Husûsuna Dâir Hükümler  66 

 İznikmid’e bağlı olan kazâların naiblerine ve Kocaili Sancağı Mütesellim’i Mustafa 

Tâhir Bey’e, Değirmen Deresi ve havalisinde  2250 çeki gürgen odunun fiyatı 

ödenmek kaydıyla alınması ve bu konuda gerekenin masrafların İznikmid ahalisinden 

toplanması husûsunda, hüküm. (1373). 

 Bolu Mütesellim’i Kocabaşı Mustafa Bey’e, Akçaşehir Kazâsı’ndan 2250 çeki gürgen 

odunun fiyatı ödenmek kaydıyla alınması ve bu konuda gerekenin masrafların 

İznikmid ahalisinden toplanması husûsunda, hüküm. (1374). 
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2.2.2.9.Gemi Yapımında Kullanılmak Üzere Katran Hazırlanmasına Dâir Hükümler 67 

 Hassa silahşörlerinden Sinop Âyânı zâvi zâde Hüseyin Bey’e, donanmada kullanılmak 

üzere, Sinop âhâlîsinden istenen 500 kantâr katrânın tedâriki  husûsunda, hüküm. 

(1082). 

 Kiros âhâlîsinden istenen 500 kantâr katrânın tedâriki  husûsunda, hüküm. (1083). 

 İnebolu âhâlîsinden istenen 500 kantâr katrânın tedâriki  husûsunda, hüküm. (1084). 

 Kastamonu Sancağı’ndan istenen 500 kantâr katrânın tedâriki  husûsunda, hüküm. 

(1085). 

 Sinop Muhafızı ve âyânı zâvi zâde beye, donanmada kullanılmak üzere, Sinop 

âhâlîsinden istenen 500 kantâr katrânın tedâriki  husûsunda, hüküm. (1089). 

 İnebolu âhâlîsinden istenen 500 kantâr katrânın tedâriki  husûsunda, hüküm. (1090). 

 Kiros âhâlîsinden istenen 500 kantâr katrânın tedâriki  husûsunda, hüküm. (1091). 

 Samsun ve Fatsa kazâlarıyla Canik Sancağı’nda bulunan sâ’îr kazâların kadılarına, 

naiblerine ve Canik Muhasılı’na, 1000 kantâr katrân tedâriki  husûsunda, hüküm. 

(1111). 

 Hassa silahşörlerinden Sinop Âyânı zâvi zâde Hüseyin Bey’e, donanmada kullanılmak 

üzere, Sinop âhâlîsinden istenen 500 kantâr katrânın tedâriki  husûsunda, hüküm. 

(1082). 

 Kiros âhâlîsinden istenen 500 kantâr katrânın tedâriki  husûsunda, hüküm. (1083). 

 İnebolu âhâlîsinden istenen 500 kantâr katrânın tedâriki  husûsunda, hüküm. (1084). 

 Kastamonu Sancağı’ndan istenen 500 kantâr katrânın tedâriki  husûsunda, hüküm. 

(1085). 

 Sinop Muhafızı ve âyânı zâvi zâde beye, donanmada kullanılmak üzere, Sinop 

âhâlîsinden istenen 500 kantâr katrânın tedâriki  husûsunda, hüküm. (1089). 

 İnebolu âhâlîsinden istenen 500 kantâr katrânın tedâriki  husûsunda, hüküm. (1090). 

 Kiros âhâlîsinden istenen 500 kantâr katrânın tedâriki  husûsunda, hüküm. (1091). 

 Samsun ve Fatsa kazâlarıyla Canik Sancağı’nda bulunan sâ’îr kazâların kadılarına, 

naiblerine ve Canik Muhasılı’na, 1000 kantâr katrân tedâriki  husûsunda, hüküm. 

(1111). 
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 2.2.2.10. Dersaâdet’e Ulaştırılması Gereken Her Türlü Mühimmatın Hazırlanmasına 

Dâir Hükümler68   

 Serdar-ı Ekrem  Mehmet Reşid Pâşâ’ya, mevcut mahâllerde var olân kalelerin yıkılmış 

olânlarının içerisinde var olan mühimmatın bir an evvel Dersa‘âdet’e gönderilmesi  

husûsunda, hüküm. (1980). 

 Devlet-i Âliyye’den söz edilen husûsa memur tayin olunan, Ali Rauf Bey’e, Ordu-yu 

Hümâyûn’a gönderilecek olân asker ve kilitli top ve mühimmatın sağlimen yerine 

varması  husûsunda, hüküm.(1981). 

 Saltanat-ı Seniyye’den eski Sadr-ı Âzam mektubçusu olub Ordu-yu Hümâyûn’a 

mühimmat nakline me’mûr olân Ali Rauf Bey ve kazâların kadı, naib, âyân, 

voyvodagan memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine, Bolu, Rumeli, Bosna 

ve Arnavutluk’dan toplanacak olân asker ve cebelünün, yol güzergâhında 

ihtiyaçlarının karşılanması  husûsunda, hüküm. (1983). 

 Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Hüdavendigâr Sancağı Mütesellimi Hafız 

Mehmet Bey’e, Ordu-yu Hümâyûn’a gerekli olân mühimmat için lâzım gelen paranın 

belirli miktarının toplanması husûsunda, hüküm. (2102). 

2.2.2.11. Genel İhtiyaç Dahilinde, Çuval Temin Edilmesine Dâir Hükümler 69  

 Haleb ve Rakka Valisi, Arabistan Ser-askeri Vezîr Mehmet Pâşâ’ya ve Haleb 

Mollası’na ve Haleb Eyâleti’nde bulunan kazâların,; kadı, naib. âyân, zabit ve bi’l-

cümle iş erlerine, Bundan evvel Küdüs’te imal olunan çuvalların bu yıl 

yetiştirilemediğinden ötürü, 700 adet çuvalın Haleb’te imal ettirilip, Şam-ı Şerîf’e 

ulaştırılması  husûsunda, hüküm. (1097). 

 Karaman Valisi ve ilhâken Alaşehir ve Aksaray Sancakları Mutasarrıf’ı Âlişân Pâşâ, 

Konya Nâ’ibi,  Konya Sancağı’nın hakimlerine, 500 adet çuval için tedariki  

husûsunda, hüküm. (1098). 

 Âyintab Nâ’ibi, Âyintab Mütesellimi’ne, 500 adet çuval için tedariki  husûsunda, 

hüküm. (1099). 

 Adana Mütesellimi Ali Bey’e, 500 adet çuval için tedariki  husûsunda, hüküm. (1100). 

 Maraş Sancağı’nın hakimlerine ve Maraş Müteselimi’ne, 500 adet çuval için tedariki  

husûsunda, hüküm. (1101). 

                                                           
68 BOA., MD. 248, H. 1980,1981, 1983, 2102. 
69 BOA., MD. 248, H. (1097-1108), 2108. 
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 Tarsus Sancağı hakimlerine ve Hâcegân-ı Divân-ı Hümâyûn’undan Tarsus 

Mütesellimi Vekîli Ragıb Bey’e , 500 adet çuval için tedariki  husûsunda, hüküm. 

(1102). 

 Haleb’ten Şam-ı Şerîf’e varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların; kadı, naib, 

âyân, zabit ve bi’l-cümle iş erlerine , 700 adet çuval için tedariki  husûsunda, hüküm. 

(1103). 

 Konya’dan yine Şam-ı Şerîf’e varınca kazâların; kadı, naib, âyân, zabit ve bi’l-cümle 

iş erlerine , 500 adet çuval için tedariki  husûsunda, hüküm. (1104). 

 Âyıntab’tan yine Şam-ı Şerîf’e varınca kazâların; kadı, naib, âyân, zabit ve bi’l-cümle 

iş erlerine ,500 adet çuval için tedariki  husûsunda, hüküm. (1105). 

 Adana’dan Şam-ı Şerîf’e varıncaya değin yol üzerinde bulunan kazâların; kadı, naib, 

âyân, zabit ve bi’l-cümle iş erlerine , 500 adet çuval için tedariki  husûsunda, hüküm. 

(1106). 

 Maraş’tan Şam-ı Şerîf’e varıncaya değin yol üzerinde bulunan kazâların; kadı, naib, 

âyân, zabit ve bi’l-cümle iş erlerine , 500 adet çuval için tedariki  husûsunda, hüküm. 

(1107). 

 Tarsus’tan Şam-ı Şerîf’e varıncaya değin yol üzerinde bulunan kazâların; kadı, naib, 

âyân, zabit ve bi’l-cümle iş erlerine , 500 adet çuval için tedariki  husûsunda, hüküm. 

(1108). 

 Küdüs’te imal edilen çuvalların yetiştirilememesinden doayı, lâzım gelen çuvalın 

Adana’da imâl edilmesi  husûsunda, hüküm. (2108). 

2.2.2.12.Zahire Nakliyesine Dâir Hükümler 70  

 Hersek’ten Ordu-yu Hümâyûn’a varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların kadı, 

naib,  âyân, voyvodagan memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine, Dimetoka 

Kazâsı’ndan toplanan Karaca Askerinden Dersa‘âdet’e gönderilmiş olân 485 neferin 

yol boyunca ihtiyaçlarının karşılanması  husûsunda, hüküm. (2042). 

 Alanya Sancağı’nda var olan kazâların kadı, naib, voyvoda, Mütesellimi, âyân,  

memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine, Antalya’ya ihraç olunan peksimet 

ve zahirenin biran evvel Konya’ya nakili Mir-i Miranı Kiram’dan Teke Sancağı 

Mutasarrıfı ve Antalya Muhafızı Yusuf Pâşâ’ya nakliye masrafı için para gönderilmesi 

ve Konya’ya bu malzemenin nakli için gereken devenin Teke Sancağı’ndan 

toplanması husûsunda, hüküm. (2048). 

                                                           
70 BOA., MD. 248, H. 2042, 2048, 1316. 
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 Filibe Mollası’na ve Filibe Nâzırı Vekîli Mehmet Bey’e, Rum ve Ermeni tâifesinden 

zâhire toplanmasıyla görevli memurların başıboş hareketleri neticesinde fakir 

fukarânın zarar görmesinin önüne geçilmesi  husûsunda, hüküm. (1316). 

mâlî konuların temelini oluştururken ayrı bir konu olarak; 

 2.2.2.13.Tedavüldeki Paralardan Bazılarının Kullanımının Yasaklanmasına Dâir 

Hükümler 71  

 Terihne Nâibi’ne, âyân, voyvoda, memleketin ileri gelenlerine, beyaz akçenin eski 

türlerinin dolaşımının yasaklanması ve kullanımının durdurulması var olân bu türden 

paraların toplanması ve buna karşı çıkılması durumunda gereğinin yapılması  

husûsunda, hüküm. (1259). 

 Adana Na'ibi’ne ve Adana Mütesellimi’ne, tedavülünün yasaklandığı belirtilen gümüş 

ve altın akçenin kullanılmasının yasaklanması ve bu konuda bazı gevşeklikler olduğu 

ve bu paraların alınıp satılır hâlde olmasının önüne geçilmesi  husûsunda, hüküm. 

(1375). 

 Tarsus Na’ibi’ne ve Tarsus Mütesellim’i Ragıb Bey’e, tedavülünün yasaklandığı 

belirtilen gümüş ve altın akçenin kullanılmasının yasaklanması ve bu konuda bazı 

gevşeklikler olduğu ve bu paraların alınıp satılır hâlde olmasının önüne geçilmesi  

husûsunda, hüküm. (1376). 

2.2.2.14.Bağdad’ta Para Basımına Dâir Hükümler 72  

 Bağdad Valisi  Ali Pıza Pâşâ’ya, üç çeşit para basılması ve bu husûsusta azami 

ihtimâma gösterilmesi için, hüküm. (2098) 

Şeklinde gösterilen hükümler, ekonomiye dair diğer konu başlıkları olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Mâli konular, defterin çok büyük bir yekûnunu oluşturmaktadır. Devlet-i yeniden 

toparlanabilesi için gereken paranın ivedilikle toplanmaya çalışılması, bu konuya özellikle 

değinilmesine sebebiyet vermiştir. 

2.2.3.İdâri Konulara İlişkin Hükümler 

Burada daha çok atamalar ve görev dağılım üzerinden gidilmiştir. Görevine yeni 

atanan kişiler ismen belirtilmiştir. 

                                                           
71 BOA., MD. 248, H. 1259, 1375, 1376. 
72 BOA., MD. 248, H.2098. 
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2.2.3.1.Yöneticilerin Görevlerini Lâyıkıyla Yerine Getirmelerine Dâir Hükümler73 

 Halîl Rafet Pâşâ’ya, Cezayir Eyâleti’nin Kaptan-ı Deryalık görevinin de üzerine 

verilmesiyle berâber, üzerine düşenleri lâyıkıyla yapması  husûsunda, hüküm. (1268). 

 Bağdat, Basra ve Diyârbekir Valisi Ali Rızâ Pâşâ’ya, Şehr-i Zor Eyâleti’nin 

yönetiminin de verilmesiyle berâber görevlerini lâyıkıyla yapması  husûsunda, hüküm. 

(1269). 

 Bağdad, Basra ve Diyârbekir Valisi Ali Rızâ Pâşâ’ya, Şehr-i Zor Eyâleti’nin 

yönetiminin de verilmesiyle berâber görevlerini lâyıkıyla yapması  husûsunda, hüküm. 

(1270). 

 Şam-ı Şerîf Valisi ve Mir Hacı olân Ali Pâşâ’ya Salih Pâşâ’ya, daha önceleri yaptığı 

gibi bundan böyle de üzerine düşen her türlü görevi lâyıkıyla yerine getirmesi  

husûsunda, hüküm. (1271). 

 Köstendil Sancağı Mutasarrıfı Salih Pâşâ’ya, daha önceleri yaptığı gibi bundan böyle 

de üzerine düşen her türlü görevi lâyıkıyla yerine getirmesi  husûsunda, hüküm. 

(1272). 

 Kayseriye Sancağı Mutasarrıfı Osman Hayri, daha önceleri yaptığı gibi bundan böyle 

de üzerine düşen her türlü görevi lâyıkıyla yerine getirmesi  husûsunda, hüküm. 

(1273). 

 Üsküb Sancağı Mutasarrıfı, Mehmet Pâşâ’ya görevinin devâm ettiği ve üzerine 

düşenleri yapması  husûsunda, hüküm. (1274). 

 Prizren Sancağı Mutasarrıfı’na, görevine lâyıkıyla devâm etmesi  husûsunda, hüküm. 

(1275). 

 Selanik ve Kula Sancakları Mutasarrıfı Mehmet Vecihi Bey’e, daha önce yaptığı gibi 

görevine lâyıkıyla devâm etmesi  husûsunda, hüküm. (1277). 

 Semendire Sancağı Mutasarrıfı ve Belgrad Muhafızı Hüseyin Pâşâ’ya, daha önce 

yerine getirdiği görevlerin yanı sıra, Nemçe ile iyi ilişkilerin devâm ettirilmesi ve 

üzerine düşen görevleri lâyıkıyla yerine getirmesi  husûsunda, hüküm. (1278). 

 Çarmık Sancağı Mutasarrıfı Hüseyin Pâşâ’ya sadâkatle yerine getdiği görevine bundan 

sonra da aynen devâm etmesi  husûsunda, hüküm. (1279). 

 Silistre Valisi ve Rusçuk Muhafızı Seyyid Mahmûd Pâşâ’ya, Rusçuk Kalesini 

muhâfaza görevine bundan sonra da aynen devâm etmesi  husûsunda, hüküm. (1280). 

 İskenderiye ve Ohri ve Ilısan Sancakları Mutasarrıfı Ali Nâmık Pâşâ’ya, Devlet-i 

Aliyye’ye lâyık şekilde görevini sürdürmesi  husûsunda, hüküm. (1281). 

                                                           
73 BOA., MD. 248, (H. 1268-1285),(1287-1293), 1611, 1767, 2041, 2052, 2097. 
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 Çıldır  Beylerbeğisi ve Kars Muhafızı Ahmed Bey’e, Devlet-i ‘Âliyye’ye lâyık şekilde 

görevini sürdürmesi  husûsunda, hüküm. (1282). 

 Alanya Sancağı Mutasarrıfı Topçubaşı Tâhir Bey’e, Tophâne-i Âmire’de bulunan 

askerlerin talîmleri dâhil olmak üzere görevlerinin yerine getirilmesi  husûsunda, 

hüküm. (1283). 

 Musûl Beylerbeyi Said  Pâşâ’ya emr-î altındaki mahallerde ihtimâmlı şekilde görevini 

yerine getirmesi  husûsunda, hüküm. (1284). 

 Hâlâ Haleb ve Rakka Valisi, Mehmet Pâşâ’ya, Devlet-i Âliyye’ye lâyık şekilde 

görevini sürdürmesi  husûsunda, hüküm. (1285). 

 Vidin ve Niğbolu Sancakları Mutasarrıfı İzzet Mehmet Pâşâ’ya, bu güne kadar 

lâyıkıyla yerine getirilen görevlerin devâm ve sorumlu olduğu mahâlde her türlü 

tedbîrin alınması  husûsunda, hüküm. (1287). 

 Biga Sancağı Mutasarrıfı ve Bahr-i Sefid Muhafızı Salih Pâşâ’ya, daha evvelki 

görevlerini, ihtimâm ve dikkatle yapmaya devâm etmesi  husûsunda, hüküm. (1288). 

 Trabzon Valisi ve Canik Muhasılı’na, daha evvelki görevlerini, ihtimâm ve dikkatle 

yapmaya devâm etmesi  husûsunda, hüküm. (1289). 

 Erzurum Valisi ve ilhâken Van Muhafızı Mehmet Esat Pâşâ’ya, Devlet-i Aliyye’ye 

sadâkatle hizmete devâm etmesi ve Van Kalesi dâhil emniyet ve huzûrun sağlanması  

husûsunda, hüküm. (1290). 

 Trablus ve Şam Beylerbeğisi ve Cerde Başbuğu Osman Pâşâ’ya, maiyetinde 

bulundurduğu yerlerin her türlü emniyet ve ihtiyâclarını karşılaması  husûsunda, 

hüküm. (1291). 

 Karahisar-ı Sahib ve Merteşe Sancakları Mutasarrıfı Eski Sadrazam Mehmet Emin 

zâde Pâşâ’ya, bu güne kadar aklı selimle yürüttüğü görevini devâm ettirmesi  

husûsunda, hüküm. (1293). 

 Abdülcelil Yahya Pâşâ’ya, Musul’a gidip görevini lâyıkıyla yerine getirmesi  

husûsunda, hüküm. (1611). 

 Rumeli Beylerbeyi’liği pâyesiyle Yanya ve Delvine ve Avlonya Sancakları Kâim-

makâm’ı olân ve kendisine Elviye’yi Selase Kâim-makâm’lığı da verilen ve bu görevi 

de lâyıkıyla yerine getirmesi  husûsunda, hüküm. (1767). 

 Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Lofça âyânı Hacı Mehmet ve Lofça 

Na'ibi’ne memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine, görevlerine lâyıkıyla 

devam etmeleri  husûsunda, hüküm. (2041). 
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 Mâden-i Hümâyûn Eminiyle Diyârbekir Eyaleti yöneticiliğine atanan kılınan Cüneli 

zâde Vezi İshak Pâşâ’ya, görevine lâyıkıyla devam etmesi  husûsunda, hüküm. (2052). 

 Basra Eyaleti’ne atanan Seyyid Mehmet Pâşâ’ya, görevine lâyıkıyla devam etmesi  

husûsunda, hüküm. (2097). 

2.2.3.2.Yöneticilerin Yeni Yerlere Atanmalarına Dâir Hükümler74  

 Eski Bosna Valisi İbrâhîm Pâşâ’ya, Siroz Kazası’nın yönetiminin kendisine verilmesi  

husûsunda, hüküm. (1351). 

 Preveze Kaleleri’nin muhafazasının bundan böyle eski Bosna Valisi düstürû vezirim 

İbrâhîm Pâşâ’ya verilmesi  husûsunda, hüküm.  (1352). 

 Bosna Valisi ve Kilis ve Hersek ve Turhâl Sancakları Mutasarrıfları olub İzvornik 

Sancağ’ı da kendisine verilen,(1560) 

 Bu güne kadar Enderun’da şerefli bir şekilde görevini yerine getiren Mustafa Nuri 

Pâşâ’nın bundan sonra kendisine verilen Turhâl Sancağı yönetimini de lâyıkıyla yerine 

getirmesi  husûsunda, hüküm. (1770). 

 Kendisine Azir Sancağı’nın da yönetiminin verildiği Hâlep ve Rakka Valisi ve Şam ve 

Arabistan Ser Askeri Mehmet Pâşâ’ya ve bu görevini de lâyıkıyla yerine getirmesi  

husûsunda, hüküm. (1777). 

2.2.3.3.Görevine Atanan Bazı Memurların Maaşlarına Dâir Hükümler75  

 Bor Kazâsı Na'ibi’ne, âyân  memleketin ileri gelenlerine, Bor Kazâsı’na gönderilen 

mübaşirlerin ücretlerinin düzenlenmesi  husûsunda, hüküm. (1346). 

Gönderilen hükümlerde bu konudd rakam verilerek detaylandırılma. 

2.2.3.4.Yöneticilerin Hakimiyetleri Altında “Mürûr Tezkeresi” Olmayanların Dolaşımına 

Engel Olmalarına Dâir Hükümler 76 

 Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından hâlâ Kütahya Sancağı Mütesellimi Hâlîl 

Kamil ve adı geçen sancakta var olan kazâların kadı, naib, âyân, voyvodagan ve defter 

nazırları ve memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine, Mürûr Tezkeresi 

olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi  husûsunda, hüküm. 

(2072). 

                                                           
74 BOA., MD. 248, H. 1351, 1352, 1560, 1770, 1777. 
75 BOA., MD. 248, H. 1346. 
76 BOA., MD. 248, H. (2072-2092). 
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 Eskişehir Sancağı’nda var olan hakimler ve mütesellim vesâireye, Mürûr Tezkeresi 

olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi  husûsunda, hüküm. 

(2073). 

 Dergâh-ı Âli Kapucû-başılarından Hüdavendigar Mütesellimi Hafız Bey ve adı geçen 

sancakda var olan kazâların hakimine ve iskele memûrları vesâireye, Mürûr Tezkeresi 

olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi  husûsunda, hüküm. 

(2074). 

 Kocaili Sancağı’nın hakimlerine ve adı geçen sancağın Mütesellimi Dede Mustafa 

Bey’e, ve iskele memûrları vesâireye, Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş 

dolaşmalarının önüne geçilmesi  husûsunda, hüküm. (2075). 

 Beyşehir Sancağı’nda var olan hakimler ve adı geçen sancak mütesellimine vesâireye, 

Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi  

husûsunda, hüküm. (2076). 

 Kırşehir Sancağı’nda var olan hakimler ve adı geçen sancağın mütesellimine 

vesâireye, Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi  

husûsunda, hüküm. (2077). 

 Karahisar-ı Sahib Sancağı’nda var olan hakimler ve adı geçen sancağın Mütesellimine 

vesâireye, Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi  

husûsunda, hüküm. (2078). 

 Kapucû-başılarından Menteşe Mütesellimi Tavaslı Osman ve Menteşe Sanağı’nda var 

olan kazâların hakimlerine vesâireye, Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş 

dolaşmalarının önüne geçilmesi  husûsunda, hüküm. (2079). 

 İzmir Voyvodası ve İhtisab Nazırı Tâhir Bey ve İzmir Na'ibi’ne ve iskele me’mûru 

vesâireye, Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi  

husûsunda, hüküm. (2080). 

 Karesi Sancağı’nda var olan kazâların hakimine ve adı geçen sancağın Mütesellimi 

Şerîf Bey’e vesâireye, Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının 

önüne geçilmesi  husûsunda, hüküm. (2081). 

 Teke Sancağı Mutasarrıfı ve Antalya Muhafızı Yusuf Pâşâ dâme ikbalühû ve Teke 

Sancağı’nın hakimlerine ve iskele memûru vesâireye, Mürûr Tezkeresi olmayan 

kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi  husûsunda, hüküm. (2082). 

 Kayseri Mutasarrıfı Osman Hayri Pâşâ ve Kayseri Sancağı’nın hakimine vesâireye, 

Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi  

husûsunda, hüküm. (2083). 
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 Niğde Sancağ’ında var olan kazâların hakimlerine, adı geçen sancağın Mütesellimine 

vesâireye, Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi  

husûsunda, hüküm. (2084). 

 Kapûcu-başılardan Aydın Mütesellimi el-hâc Eyyüb Bey ve adı geçen sancağın 

hakimine vesâireye, Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne 

geçilmesi  husûsunda, hüküm. (2085). 

 Kapûcu-başılardan Saruhan Mütesellimi el-hâc Mehmet ve adı geçen sancağın 

hakimine vesâireye, Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne 

geçilmesi  husûsunda, hüküm. (2086),  

 Sığla Sancağı’nda var olan kazâların hakimlerine ve adı geçen sancağın Mütesellimi 

İlyas zâde Mehmet Bey ve iskele memûru vesâireye, Mürûr Tezkeresi olmayan 

kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi  husûsunda, hüküm. (2087). 

 Bolu Sancağı’nda var olan kazâların hakimlerine ve adı geçen sancağın Mütesellimi 

ve vekiline vesâireye, Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının 

önüne geçilmesi  husûsunda, hüküm. (2088). 

 Kastamonu Sancağı’nın hakimine ve adı geçen sancağın Mütesellimi Mehmet Emin 

Bey’e, ve iskele me’mûru vesâireye, Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş 

dolaşmalarının önüne geçilmesi  husûsunda, hüküm. (2089). 

 Kapûcu-başılardan Kengırı Mütesellimi Ömer Bey ve adı geçen sancağın hakimine 

vesâireye, Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi  

husûsunda, hüküm. (2090). 

 Ankara Sancağı’nın hakimine ve gediklilerden mütesellim Mustafa Bey’e vesâireye, 

Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi  

husûsunda, hüküm. (2091-2092). 

2.2.3.5. Serbest Dolaşım İzinine Dâir Hükümler77 

 İstanbul Gümrük Emini Mehmet Salih Bey Bey’e, ve Ekin Nâ’ibi’yle Der-i 

Aliyye’den Ekine varıncaya değin yol üzerinde bulunan kazâların kadı ve naiblerine, 

kölemen tâifesinin Mısıra gitmeleri yasak olduğundan bu konuda hiçbir şekilde gevşek 

davranılmamakla berâber, Hasan isimli bir kişinin kefil aracılığıyla izin aldığı ve Ekin 

yerine sağ sâlim gidip gelmesi  husûsunda, hüküm. (1301). 

 Gümrük Emini mûmâileyh ve İznikmid Nâ’ibi’yle Dersa‘âdet’ten, İznikmid’e 

varıncaya kadar yol üzerinde bulunan hakimlere vesâîreye, Kocaeli Sancağı 

                                                           
77 BOA., MD. 248, H. (1301-1315), 1543, 1546, 2032. 
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Mütesellimi Tâhir Bey’in hizmetinde istihdam için 15 yâşında Rum asıllı bir nefere 

yardımcı olunması husûsunda 

 Gümrük Emini ve Midilli Nâ’ibi’yle Dersa‘âdet’ten, Midilli’ye varıncaya kadar yol 

üzerinde bulunan hakimlere, Aşık Hasan isimli bir kimse arz-ı hâlinde, 20 yaşında 

Çerkes asıllı bir gulamı Midilli’ye götürmek arzusunu belirtmiştir. Bu husûsta 

gereğinin yapılmasına dâir, hüküm.  (1302). 

 Gümrük Emini ve Kirmasini Nâ’ibi’yle Dersa‘âdet’ten, Kirmasini’ye varıncaya kadar 

yol üzerinde bulunan kazâların kadı ve naiblerine, Mustafa isimli bir kimsenin arz-ı 

hâlinde Rum asıllı bir neferini vatanına götürmek istediğini belirtmiştir. Bu husûsta 

gereğinin yapılmasına dâir, hüküm.  (1303). 

 Şam-ı Şerîf Mevlasına ve kapucû başılarından İstanbul Gümrük Emini ve İstanbul’dan 

Şam-ı Şerîf’e varıncaya kadar yol üzerinde bulunan hükkâma, Dergâh-ı Mu‘allam  

Kapucû-başılarından Himmet Bey’in isteğine hüküm. binâen bir neferinin Şam-ı 

Şerîf’e gönderilmesi husûsunda gereğinin yapılmasına dâîr, hüküm. (1305). 

 Dergâh-ı Mu‘allâm Kapucû-Başılarından hâlâ İstanbul Gümrük Emini Mehmet Salih 

Bey’e, ve Bilecik Kazâsı Nâibi’ne  ve Dersa‘âdet’ten, Bilecik’e varıncaya kadar yol 

üzerinde bulunan hakimler vesâ’îre, Bilecik Voyvoda’sı İsmail Bey’in, bir Rum asıllı 

gulamnı Bilecik’e götürmek isteğinin, yerine getirlmesi  husûsunda, hüküm. (1306). 

 Gümrük Emini mûmâileyh ve Hacıoğlu Pazarı Nâ’ibi’yle Dersa‘âdet’ten, Hacıoğlu 

Pazarı’na varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların kadı ve naiblerine, Pazarcık 

voyvodası Fevatoz zâde Ahmed Bey’in murat etiği bir gulamını memleketine 

götürmesi husûsunda, hüküm. (1307). 

 Gümrük Emini mûmâileyh ve Dergâh-ı Âli kapucû-başılarından Aydın Mütesellimi’ne 

ve Nebre Nâ’ibi’yle Dersa‘âdet’ten, Nebre’ye varınca Yol üzerinde bulunan kazâların 

kadı ve naiblerine, Ali Rızâ Bey’in 18 yaşında Mustafa Hurşit ve 19 yaşında Rüstem 

ve 15 yaşında Mehmet Talat isimli 3 nefer gulamını hizmetinde çalıştırmak üzere 

götürmesine yardımcı olunması  husûsunda, hüküm. (1308). 

 Mekke-i Mükerreme Mollası’na ve Gümrük Emini mûmâileyh ve Dersa‘âdet’ten, 

Mekke-i Mükerreme’ye varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların kadı ve 

naiblerine, Nikrat tüccarından Mustafa Çelebi’nin, hac için Çerkes asıllı iki nefer 

gulamını götürmesi husûsunda yardım edilmesine dâîr, hüküm. (1309). 

 Selanik Mollası’na ve Dersa‘âdet’ten, Selanik’e varıncaya kadar yol üzerinde bulunan 

kazâların kadı ve naiblerine, ‘adem-i isimli bir kimesnenin beyan ettiği arz-ı hâlinde 
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murat ettiği üzere 18 yaşındaki Mehmet Necib isimli gulamı Selanik’e götürmesine 

yardım edilmesi  husûsunda, hüküm. (1310). 

 İstanbul Gümrük Emini Mehmet Salih Bey ve Bolu Nâ’ibiyle Dersa‘âdet’ten, Bolu’ya 

varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların kadı ve naiblerine, Bolu Sancağı 

Mütesellimi Mustafa Bey ve İsmail isimli bir kişinin sunmuş olduğu arz-ı hâllerinde 

murat ettikleri şekliyle, Çerkes asıllı gulamın gideceği yere götürülmesi  husûsunda, 

hüküm. (1312). 

 İstanbul Gümrük Emini Mehmet Salih Bey ve Manisa Nâ’ibi’yle Dersa‘âdet’ten, 

Manisa’ya varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların kadı ve naiblerine, Selim 

Bey’in sunduğu arz-ı hâlinde; Rüstem bin Abdullah ve subaşıların Rüstem isimli iki 

gulamın kefant dâhilinde varacakları yere götürülmesi  husûsunda, hüküm. (1313). 

 İstanbul Gümrük Emini Mehmet Salih Bey ve Dersa‘âdet’ten, Niğbolu’ya varıncaya 

kadar yol üzerinde bulunan kazâların kadı ve naiblerine, Kapı Kethüdası Ali Bey’in 

sunduğu mühürlü arz-ı hâlinde belirttiği isteğine binâen Rum asıllı gulamının varacağı 

yere teslimi konusunda gereğinin yapılmasına dâîr, hüküm. (1314). 

 İstanbul Gümrük Emini Mehmet Salih Bey Bey’e, ve Tokat Nâ’ibi’yle Dersa‘âdet’ten, 

Tokat’a varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların kadı ve naiblerine, Tokat 

Voyvoda’sı Seyyid Ömer Bey’in sunduğu arz-ı hâlinde belirttiği isteğine binâen ve bir 

de kefil dâhilinde Rum asıllı gulamının varacağı yere teslimi konusunda, hüküm.  

(1315). 

 Der-i Aliyye’den Belgrad’a varıp gelince yol üzerinde var olan kazâların, kadı, naib ve 

bi’l-cümle iş erlerine,Sırb reâyâsından İnce Lazari isimli kişiye Belgrad’a gitmesi 

husûsunda izin verildiğinden dolayı bu konuda herhangi bir zorluk çıkarılaması  

husûsunda, hüküm. (1543). 

 Dersaâdet’ten, Belgrad’a varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, 

âyân vesâireye, Sırb reâyâsından Petro isimli kişinin, Belgrad’a gitmesine izin 

verildiği ve bu konuda zorluk çıkarılmaması  husûsunda, hüküm. (1546). 

 Dersaâdet’ten, Belgrad’a varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, 

âyân  vesâireye zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine, Sırb reâyâsından Estoyan isimli kişinin 

Belgrad’a giderken yolculuk esnasında zorluk çıkarılmaması  husûsunda, hüküm. 

(2032). 
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2.2.3.6.Memurların Yerlerine Yerleştirilmeleri ve Asayişin Sağlanmasına Dâir 

Hükümler78 

 Taşoz Cizyesi’ne gönderilen memurların yerleştirilmesi ve her türlü âsâyiş in 

sağlanması husûsunda, Pravişte kazâsı’yla Taşoz Cizyesi’nin emir ve irâdesi yönetimi 

kendisine verilen Ahmed ve Kalat ve Pravişte Na'iblerine ve memleketin ileri 

gelenlerine gerekenin yapılması  husûsunda, hüküm. (1353). 

 İslim Kadısı ve voyvoda var olan İbrâhîm’in hâlka yaptığı zulüm ve baskının önüne 

geçerek, bu konuda gerekenin yapılması ve yeni görevlerini lâyıkıyla yerine 

getirmeleri  husûsunda, hüküm. (1354). 

 Mihâliç ve Bandırma’da var olan kazâlar hakimine ve memur ve voyvoda vesâireye, 

İran ve Bağdad tarâfından ve Anadolu’nun çeşitli yerlerine giden tüccar ve tâtâr 

taifesinin yaptığı yasal olmayan işlerin önüne geçilmesi ve kaçak mallarının 

Dersa‘âdet’e gönderilmesi  husûsunda, hüküm. (1357). 

 Mudanya Na’ibine ve memur ve voyvoda vesâireye, İran ve Bağdad tarâfından ve 

Anadolu’nun çeşitli yerlerine giden tüccar ve tâtâr taifesinin yaptığı yasal olmayan 

işlerin önüne geçilmesi ve kaçak mallarının Dersa‘âdet’e gönderilmesi  husûsunda, 

hüküm. (1358) 

2.2.3.7.Asayişi Bozan ve Fesada Sebep Olanların Şehirden Çıkarılmasına Dâir 

Hükümler79  

 Dimetoka Kazâsı âyânı sâbık Çelebi Ahmed ile (silik) Duvarı Kazâsı âhâlisinden 

meluh oğlu Osman ve Hacı Baranlı diğer Osman isimli kişilerin alacak davası 

sonucunda aldıkları ruhsata olmasına rağmen fesada sebep olduklarından dolayı 

Edirne’ye gönderilmeleri ve Dimetoka Kazâsı’na ayak bastırılmamaları  

husûsunda, hüküm. (1324). 

2.2.3.8.Demirci Grubunun Disiplinsiz Hareketlerinden Dolayı İşten El  Çektirilmelerine 

Dâir Hükümler 80  

 Gümüşhâne’ye bağlı kazâlardan Milas ve Körten Bilâ ve Körten zir kazâlarının 

na'iblerine ve Gümüşhâne Emini vekiline, âyân  ve memleketin ileri gelenleri ve 

bi’l-cümle iş erlerine, demirci taifesinden olub da, işini disiplinle yapmayan 

                                                           
78 BOA., MD. 248, H. 1353, 1354, 1357, 1358. 
79 BOA., MD. 248, H. 1324. 
80 BOA., MD. 248, H. (1347-1350). 
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göçebe grubun işten el çektirilmesi ve bu konuda âsâyiş in sağlanması  husûsunda, 

hüküm. (1347). 

 Niksar Na’ibi’ne, âyân  vesâireye, demirci taifesinden olub da, işini disiplinle 

yapmayan göçebe grubun işten el çektirilmesi ve bu konuda âsâyiş in sağlanması  

husûsunda, hüküm. (1348). 

 Tokat Na’ibi’ne ve Tokat Voyvodası Ömer Bey’e vesâireye, demirci taifesinden 

olub da, işini disiplinle yapmayan göçebe grubun işten el çektirilmesi ve bu 

konuda âsâyiş in sağlanması  husûsunda, hüküm. (1349). 

 Edirne Mollası’na ve Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Çermik Kâim-

makâm’ı el-hâc Mehmet Bey’e memleketin ileri gelenleri vesâireye, bazı gayri 

Müslimlerin vergi vermemek için, kosolosluklardan himaye istediklei ve bu 

konunun önüne geçilmesi  husûsunda, hüküm. (1350). 

 

2.2.4.Sosyal Konulara İlişkin Hükümler 

Buradaki konular daha çok toplumun yaşam şekli ve düzeni konusunda olup, geniş bir 

yelpazede sunmuştur. İnsanların yaşam koşullarını iyileştirmek asıl amaç olmağla beraber 

konuları dağılımına bakıldığı zaman: 

 

2.2.4.1.Hayratların Tamiri İçin Para Toplanmasına Dâir Hükümler 81 

 Sofya Kazâsı Na'ibi’ne Sofya’da hayır sahibi kişilerin yaptırdıkları; okul, çeşme tekke, 

cami ve medrese gibi hayratların tamire ihtiyaçları olânlar için para toplanması ve 

gerekenin yapıldıktan sonra artan paranın bu hayratta çalışanlara ve de fakir fukuraya 

dağıtılması  husûsunda, hüküm.  (1773). 

2.2.4.2.Fakir Fukaradan Haksız Yere Fazla Alınan Paranın İadesine Dâir Hükümler 82 

 Karaman Valisi ve İlhâken Akşehir ve Aksaray Sancakları Mutasarrıfı Âlişân Pâşâ’ya, 

maiyetindeki fakir fukarânın her türlü ihtiyâcını ve âsâyiş inin sağlamanması  

husûsunda, hüküm. (1292). 

 Filibe Mollası’na ve Filibe Nâzırı Vekîli Mehmet Bey’e ve bi’l-cümle iş erlerine Rum 

ve Ermeni tâifesinden zâhire toplanmasıyla görevli memurların başıboş hareketleri 

neticesinde fakir fukarânın zarar görmesinin önüne geçilmesi  husûsunda, hüküm. 

(1316). 

                                                           
81 BOA., MD. 248, H. 1773. 
82 BOA., MD. 248, H. 1292, 1316, 1547. 
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 Daha önceki İskilip Voyvodası’nın birtakım haksız ve hukuka aykırı işler yaptığından 

dolayı görevinden alınmış olduğu belirtilmiş ve haksız yere fakir fukaradan aldığı 

paraların tahsîl edilip yerlerine teslim edilmesi  husûsunda, hüküm. (1547). 

 

2.2.4.3.Yurdundaki Malını Mülkünü Satıp Göç Edenlerin Durumu Dâir Hükümler 83  

 Erzurum, Niğde, Bozok, Sivas mütesellimleri başta olmak üzere, bahsi geçen 

muhâcirîn bulundukları kazâların kadılarına, naiblerine, âyânlarına, zabitlerine ve ileri 

gelenlerine, Rusya tarafından göç eden, Kars âhâlîsinin her türlü yerleşim ve iaşeleri 

husûsunda. (1072) 

 Midilli Nazırı ve Muhafızı el-hâc Mustafa Bey’e ve Midilli ve Molova ve Kolonya 

Naiblerine ve Ebubekir Bey’e, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine, bazı 

kişilerin, kendilerine sunulan imkanlara karşı nankörce davranarak, Mora tarâfına 

geçip oradan pasaport almaları ve memleketteki hisselerini satmaları konusunda, 

meydana gelen olumsuzlıkların önüne geçilmesi  husûsunda, hüküm.  (1805). 

2.2.4.4.Ahalinin Uygun Yerlere Yerleştirilmesine Dâir Hükümler  84 

 Erzurum Valisi ve Ser-askeri Vezîr Esad Mehmet Pâşâ’nın geçecekleri yol 

güzergâhında, Kars Eyâleti’nin istilalar neticesinde, yerinden yurdundan olân halkın 

asıl yurtlarına varmaları husûsunda geçecekleri mahallerde her türlü kolaylığın 

yapılması husûsunda, hüküm. (1073). 

 Sivas Mütesellimi’ne mûhacirlerin durumu hakkında her türlü kolaylığın yapılması 

husûsunda, hüküm. (1074). 

 Kayseri Sancağı Mütesellimi’ne mûhacirlerin durumu hakkında her türlü kolaylığın 

yapılması husûsunda, hüküm. (1075). 

 Niğde Sancağı Mütesellimi’ne mûhacirlerin durumu hakkında her türlü kolaylığın 

yapılması husûsunda, hüküm. (1076). 

 Bozok Sancağı Mütesellimi’ne mûhacirlerin durumu hakkında her türlü kolaylığın 

yapılması husûsunda, hüküm. (1077). 

 Asbolu Na’ibi’ne, voyvodalara, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine, 

Sakucak Kazâsı dâhilinde var olan ve daha önce meydana gelen sefer sırasında asıl 

yerlerinden buralara yerleşmiş olân ahâlinin, Edirne Kâim-makâm’ı tarâfından asıl 

vatanlarına yerleştirilmeleri husûsunda, hüküm. (1378). 

                                                           
83 BOA., MD. 248, H. 1072, 1805. 
84 BOA., MD. 248, H. (1073-1077), (1378-1382). 
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 Sivri Na’ibi’ne, âyâna vesâireye Sivri Kazâsı dâhilinde var olan ve daha önce 

meydana gelen sefer sırasında asıl yerlerinden buralara yerleşmiş olân ahâlinin, Edirne 

Kâim-makâm’ı tarâfından asıl vatanlarına yerleştirilmeleri husûsunda, hüküm. (1379). 

 Prevadır Na’ibi’ne, âyâna vesâireye , Prevadır Kazâsı dâhilinde var olan ve daha önce 

meydana gelen sefer sırasında asıl yerlerinden buralara yerleşmiş olân ahâlinin, Edirne 

Kâim-makâm’ı tarâfından asıl vatanlarına yerleştirilmeleri husûsunda, hüküm. (1380). 

 Midye Na’ibi’ne, âyâna vesâireye, Midye Kazâsı dâhilinde var olan ve daha önce 

meydana gelen sefer sırasında asıl yerlerinden buralara yerleşmiş olân ahâlinin, Edirne 

Kâim-makâm’ı tarâfından asıl vatanlarına yerleştirilmeleri husûsunda, hüküm. (1379). 

 Kırıkkilise Na’ibi’ne, âyâna vesâireye, Midye Kazâsı dâhilinde var olan ve daha önce 

meydana gelen sefer sırasında asıl yerlerinden buralara yerleşmiş olân ahâlinin, Edirne 

Kâim-makâm’ı tarâfından asıl vatanlarına yerleştirilmeleri husûsunda, hüküm.  (1381). 

 Sosyal konulardaki hükümlerin ana temasını oluşturmaktadır. 

2.2.5.Gayr-i müslimlerle İlgili Konulara İlişkin Hükümler 

Bu konuyu içeren hükümlere genel manada bakıldığında, sosyal konuları içeren bütün 

hükümleri kapsamakla beraber özel olarak bakıldığı zaman hükümleri belli bir sınıfa tâbi 

tutmak  gerekirse:  

2.2.5.1.Kilse ve Manastırların Tamir ve Onarımına Dâir Hükümler85 

 Ferik Hassâ-ı Şâhânem Beylerbeyisi Ahmed Pâşâ’ya ve Galata Kadı’sına, Divân-ı 

Hümâyûn Ebniye-i Hassam Müdürü Abdulhalim Bey’e Galata Kadısı’na, Beşiktaş’ta 

bulunan Ayadimitri Kilisesi’nin tamîri husûsunda, hüküm. (1112). 

 Ermeni Patriki Esteyan’ın arz-ı hâlinde niyaz ve istirhâm eylediği konu üzerine adı 

geçen kilisenin ta‘mîri ve gerekli ihtimâmın gösterilmesi husûsunda, İstanbul 

Kadısı’na Ebniye-i Hassâm Müdürü Abdulhalim Bey’e ve Topkapı dâhilinde Bâyezid 

Ağa Mahallesi’nde bulunan Ermeni Milleti’ne mahsûs Surb Nikfos diye bilinen 

kilisenin tamiri husûsunda, hüküm. (1243). 

 Ermeni Patriki Esteyan’ın arz-ı hâlinde niyaz ve istirhâm eylediği konu üzerine adı 

geçen kilisenin tamîri ve gerekli ihtimâmın gösterilmesi husûsunda, İstanbul Kadısı’na 

Ebniye-i Hassâm Müdürü Abdulhalim Bey’e ve Topkapı dâhilinde Bâyezid Ağa 

Mahallesi’nde bulunan Ermeni Milleti’ne mahsûs Surb Nikfos diye bilinen kilisenin 

tamiri husûsunda, hüküm. (1245). 

                                                           
85 BOA., MD. 248, H. 1096, 1112, 1243, 1245, 1246, 1266, 1267, 1539, 1561, 1769, 1795, 1985, 
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 İstanbul Kadısı’na, İzmir Patriki Estefan’ın arz-ı hâlinde niyaz ve istirhâm eylediği 

konu üzerine adı geçen Sulu Manastır’ın, ta‘mîri için gerekenlerin yapılması 

husûsunda, hüküm. (1246). 

 Samatya Kapısı dâhilinde Rum milletine mahsûs Aba Analipsis Kilisesi’nin, bundan 

yetmiş sene önce yangında hasar gördüğü ve kilisenin ta‘mîr olunsa da âyinlerin 

sağlıklı şekilde yürümediğinin Rum Patriki taafından arz edilmesi sonucunda; İstanbul 

Kadısı’na gereğinin yapılması husûsunda, hüküm. (1266). 

 Ermeni Patriki Esteyan isimli râhibin arz-ı hâlinde belirtttiği şekliyle; Ayana 

Kilisesi’nin âyin yapılamayacak derecede hasarlı olması neticesinde, bu konuda 

gereğinin yapılması husûsunda, hüküm. (1267). 

 Niyaya Manastırı’nın hasar sebebiyle ayinlerini düzenli yapıp, cemaatinden para 

toplayamaması nedeniyle kendilerine verilen 15000 kuruşun beş yıl içerisinde 

peyderpey alınması husûsunda, hüküm. (1539). 

 Karik Hassa-i Şahane Beylerbeğisi Ahmet Pâşâ’ya Galata Mollası’na ve Divân-ı 

Hümâyûn’umdan Abdülhâlim Bey’e Galata’da gerçekleşen yangında hasar gören Rum 

Kilisesi’nin papaz odalarının yeniden inşaası konusunda gerekenlerin yapılması 

husûsunda, hüküm. (1561). 

 Kumkapı dışındaki Ermeni taifesinin geceleri kural dışı ayin ve vaftiz törenleri 

düzenledikleri ve bu konunun düzene koyulması husûsunda, hüküm. (1769). 

 Arabkir Kazâsı’nda ikamet eden Ermeni milletine mahsûs Ermeni Patrik’i Estefan 

isimli kişinin arzuhâline binaen, daha önce tamir olunan kilisenin açılması konusunda 

engel çıkaranların önüne geçilmesi husûsunda, hüküm. (1795). 

 Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Amasya Sancağı Mütesellimi Hafız Hasan’a 

ve Gidegara Na'ibi’ne, âyân  memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine, 

Ermeni Patrik’i İstefan’n arzuhâlindeki beyanına binaen, Ermeni Kilisesi’nin tamiri 

husûsunda, hüküm. (1985). 

2.2.5.2.Kiliselerde Ayinlerin Usulsüz Yapılmasının Önüne Geçilmesine Dâir Hükümler 86 

 İstanbul Kadısı’na, Kumkapı dışındaki Ermeni taifesinin geceleri kural dışı ayin ve 

vaftiz törenleri düzenledikleri ve bu konunun düzene koyulması husûsunda, 

hüküm.(1769). 

Verilen hüküm ile halkın huzurunun sağlanması çalışılırken, bunun dışında, bakıldığı 

zaman: 

                                                           
86 BOA., MD. 248, H. 1769. 
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2.2.5.3.Cizye Vermemek İçin Birtakım İşlere Kalkışanların Engellenmesine Dâir 

Hükümler 87  

 Daha önce yapılan tahrîre dayalı olarak tahrîrilerin düzenlenmesi husûsunda, 

Kırkkilise ve Vize ve Pınar Hisarı Nâibi’ne İzzet Bey’e voyvoda ve sözü geçen bi’l-

cümle iş erlerine hükümdür.(1240). 

 Edirne Mollası’na ve Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Çermik Kâim-

makâm’ı el-hâc Mehmet Bey’e memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine, 

bazı gayri müslimlerin vergi vermemek için, kosolosluklardan himaye istediklei ve bu 

konunun önüne geçilmesi husûsunda, hüküm. (1350). 

 Bosna Valisi ve ve ilave olarak Hersek ve Kilis ve İzrorinik Sancakları Mutasarrıfı 

vezirim Mahmût Hamdi Pâşâ’ya ve Bosna Kadısı’na ve adı geçen eyaletin sahip 

olduğu kazâların kadı, naib ve hocegan Divân-ı Hümâyûn’da Asakir-i Mansûre’i 

Muhammediye idâresine memûren Üsküb canibinden olub bu defa tarâf-ı Saltanat-ı 

Seniyye’den söz edilen husûsa memur ve tayin kılınan hâlâ Hersek, Kilis ve İzrornik 

Sancakları Mütesellimleri, âyân, voyvoda ve memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle 

iş erlerine, savaşlar sebebiyle alınan vergilerde düzensizlikler yaşandığından dolayı, 

bu konunun düzene girmesi ve kendi durumuna uygun vergi vermeyenlerin belirlenip, 

tahrirlerinin yeniden düzenlenmesi husûsunda, hüküm. (2037). 

Gönderilen hükümler, gayr-i müslimler için özellikle düzenlenen konuları 

içermektedir. 

2.2.6.Yabancı Ülkelerle İlişkilere İlişkin Hükümler 

Defterin geneli ekonomik, askerî ve sosyal konuları içerse de az da olsa farklı konulara 

değinilen hükümlere yer verdiği görülmektedir.  

2.2.6.1.Ticaretin Geliştirilmesine Dâir Hükümler 88  

 Dersa‘âdet’ten, Belgrad İskelesi’ne kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, 

âyân  vesâireye memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine, İngiltere 

teb‘asından Nikola isimli kişinin Tuna sahilinde var olan Belgrad İskelesi’nden bir 

kıta tüccar sefinesini alıp deniz yolu ile Dersa‘âdet’e getireceği ve bu konuda 

kendisine her türlü yardımın yapılması husûsunda, hüküm. (1768). 
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2.2.6.2.Amerikan ve Fransız Tüccarlarından Alınan Gümrük Vergisinin Eşitlenmesine 

Dâir Hükümler 89 

 İzmir İhtisabı Nazırı Tâhir Bey’e,Amerika tüccarlarından alınan gümrük vergilerinin, 

Fransa’dan alınan vergiden fazla olduğu bu konunun bu güne kadar böyle olmasına 

rağmen, bundan sonra tücarlardan alınan vergilere eşitlik getirilmesi husûsunda, 

hüküm. (1971). 

 Mir-i Miran-ı Kiram’dan Selanik Muhasılı Vecihi Pâşâ ve Siroz Na'ibi’ne, 

Dersa‘âdet’e gelen tüccarların gümrük taifelerinin belirlenip o taife üzerinden 

alınmaları husûsunda, hüküm. (2107). 

Gümrük vergisinin eşitlenmeye çalışılıp, ticaretin canlanmasına çalışılmış, bunun yanı 

sıra ticaretin gelişmesi ve ticarette her türlü güvenliğin sağlanması için: 

2.2.6.3.Tüccarların Mallarının Çalınmasının Önüne Geçilmesine Dâir Hükümler 90 

 Bahr-i Siyah Boğazı Nazırı Mehmet Emin Bey’e, Bazı kimselerin tüccarların mallarını 

çaldıkları ve bu uygunsuz duruma derhâl el konulması ve bir daha böyle bir olayla 

karşılaşılmaması husûsunda, hüküm. (2101). 

Ticaretin geliştirilmesi için gönderilen, ekonomik hükümleri içerirken, Ticaret dışında; 

 

2.2.6.4.Nemçe ile İlişkilerin İyileştirilmesine Dâir Hükümler 91  

 Hersek, Kilis, Turhal Sancakları ve Bosna Valisi Mahmûd Hamdi Pâşâ’ya fakir 

fukarânın emniyetli bir şekilde yaşaması ve Nemçe ile ilişkilerin iyi tutulması 

husûsunda, hüküm. (1286). 

2.2.6.5.Yunanistan ile Sınır Anlaşmazlıklarının Önüne Geçilmesi ve Ahalinin 

Sıkıntılarının 1830 Londra Antlaşması’na Göre Çözülmesine Dâir Hükümler  92 

 Hüseyîn Bey’e Londra’da belirlenen hudûd dahilinde, Yunanistan ile aramızdaki 

sınırda meydana gelen düzensizliklerin üstesinden gelinmesi husûsunda, hüküm. 

(1803). 

Gönderilen hükümler, diğer devletlerle ilgili değinilen konuların ana temasını  

oluşturmaktadır. 

                                                           
89 BOA., MD. 248, H. 1971, 2107. 
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2.2.7.Mehmet Ali Pâşâ’ya İlişkin Hükümler 

Hükümlere bakıldığı zaman direkt olarak Mehmet Ali Pâşâ ile ilgili çok hüküm 

bulunmasa da, var olan hükümlerin, özellikle ekonomik ve  askerî  olanların altında  yatan 

başlıca unsurun, Mehmet Ali Pâşâ’yı etkisiz hale getirmek olduğunu söylemek, kuşkusuz pek 

de yanlış olmayacaktır. Özel olarak belirtilen hükümlerde ise; 

2.2.7.1.Mehmet Ali Pâşâ ve Oğlu İbrahim Pâşâ’nın İsyancı Sayıldığı, Hukuksuz 

Davranışlarına Derhal Son Vermelerine Dâir Hükümler 93 

 Mehmet Âli Pâşâ ve oğlu İbrahim’in yapılan onca iyilik karşısında göstediği 

sadakatsizlik ve bu konuda dikkat edilmesi ayrıca isyana yeltenecek olânların 

üstesinden gelinmesi husûsunda, hüküm. (2039). 

 Görevlerini lâyıkıyla yerine getiren Salih ve Mahmût Pâşâların görevlerine devam 

etmeleri ve isyancı olân Mehmet Âli ve oğlu İbrahim’in açıkça hâlka zulümlerinin 

önlenmesi husûsunda, hüküm. (2040). 

 

2.2.7.2. Mehmet Ali Pâşâ’nın Emre Aykırı Olarak Sayda’ya Soktuğu Askerlerini Derhal 

Çekmesine Dâir Hükümler 94  

 Mısır Valisi Mehmet Ali Pâşâ ile Sayda Valisi Abdullah Pâşâ arasında meydana gelen 

Çekişme neticesinde, Mısır Valisi Mehmet Ali Pâşâ emir almadan askerlerini, Sayda 

Valisi Abdullah Pâşâ üzerine gönderdiğinden dolayı, derhal askerlerini Mısır’a 

çekmesi husûsunda, hüküm. (1131) 

Gönderilen hüküm dışında, özellikle Sûrre Alaylarının emniyetinin sağlanamaması ve 

zarar görmelerinin önüne geçilmesine dair hükümler; 

2.2.7.3. Sûrre Alaylarının Yerlerine Sağlimen Ulaştırlmasına Dâir Hükümler 95 

 Mekke-i Mükerreme Kadısı’na hitâben gönderilen Sûrra’nın ihtiyâc sahiplerine 

ulaştırılması husûsunda, hüküm. (1079). 

 Mekke ve Medine’den, Dersa‘âdet’e gelecek Sûrra Mektupları ve emânet torbalarının 

emniyetli bir ekilde ulaştırılması husûsunda, hüküm. (1081). 

 Sûrre-i Hümâyûn’un Hicaz’a sağlimen varması konusunda eski Mısır Valisi Mehmet 

Âli Pâşâ’nın üzerine düşeni yapmadığı ve bu konuda gerekli emniyet tedbirlerinin 

alnması ve Sûrre-i Hümâyû’nun gereken yerlere ulaşması husûsunda, hüküm.(1567) 

                                                           
93 BOA., MD. 248, H. 2039,2040. 
94 BOA., MD. 248, H. 1131. 
95 BOA., MD. 248, H. 1079, 1081, 1567, 1568. 
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 Mısır Valisi sâbık Mehmet Âli Pâşâ’nın çeşitli tazyikleri sonucunda yerine varmayıb 

iade edilen Sûrra-i Hümâyûnun, bu sene sağlimen yerine teslim elmesi konusunda 

azami emniyet tedbirlerinin alınması husûsunda, hüküm.(1568) 

Direkt olarak Mehmet Ali Pâşâ’yı ilgilendiren konular  dahilindeki hükümlerin ana 

temasını oluşturmaktadır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

II. MAHMUT ( 1808-1839) DÖNEMİ 

3.1.Dönemin Genel Özellikleri 

20 Temmuz 1785 tarihinde dünyaya gelen,  II. Mahmut’un,  babası I. Abdülhamit, 

annesi Nakşidil Valide Sultan’dır. II. Mahmut, geleneklere uygun olarak eski usûllere göre 

terbiye edilerek, iyi bir eğitim aldığı bilinmektedir96. Padişah olduktan sonra, gerçekleştirmek 

isdediği husûslar üzerinde titizlikle çalışan II. Mahmut’un, çalışmalarının ana temasında hep 

güçlü bir merkezi yapı oluşturmak isteğinin yattığı görülmektedir. 

Modern bir ordunun kurulması yoluyla merkezî devleti güçlendirmeyi amaçlayan II. 

Mahmut’un  bütün reformlarını, bu amacın araçları olarak yorumlamak mümkündür. Bu 

bağlamda, yeni bir ordunun kurulması için paraya ihtiyaç duyulmakla  beraber,  paranın 

toplanabilmesi için,  devlet mekanizması içerisinde daha etkili bir vergilendirme sistemi 

oluşturulmak  zorundaydı. Etkili bir vergilendirme de ancak modern usullerle ve etkili bir 

merkez ve taşra bürokrasisi sayesinde başarılabilirdi. Devletin denetimde bulunabilmesi için 

daha iyi iletişim araçlarına, padişahın ihtiyaç duyduğu yeni usûldeki asker ve sivil memurları 

yetiştirmek için de yeni eğitim türlerine gereksinim vardı. II. Mahmut yerleşik düzenin 

kurumlarını kaldırarak, bunları zararsız hâle getirmede seleflerine göre daha gayretli idi97. Bu 

gayretini sadece merkezde göstermekle başarılı olamayacağını bilen II. Mahmut’un, 

ıslahatlarının yönünü doğuya da çevirdiği gözlemlenmiştir. 

 II. Mahmut Dönemi merkezîyetçiliğin doğu vilayetlerinde uygulanması ise XVI. ve 

XVII. yüzyıllarda Doğu vilayetlerinin Osmanlı Devleti’ne dâhil edilmesinden sonraki idarî 

yapılarının, devletin diğer bölgelerinden farklı bir yapıya sahip olduğu bilinmektedir. Bir 

kısım vilayetler, merkezden atanmış valilerin yerine, kendilerine Osmanlı ûnvanları verilmiş, 

bölgelerinde etkili kürt aileleri tarafından yarı özerk bir şekilde yönetilirken, Kürt 

emirliklerinin zamanla güçlenmesi ile birlikte bu durum, merkezce tanınan bazı ailelerin diğer 

aileler üzerindeki nüfuzunu da artırmasına sebebiyet vererek, emirliklerin özerkliklerine kapı 

araladığı görükmektedir.Bakıldığı zaman,  bu emirliklerin özerkliklerinin boyutlarının farklı 

olduüu gözlenmekle beraber,  çoğunlukla da özerkliğin buyutunun,  emirlerin sözde bağlı 

bulundukları bölge valileri ile olan ilişkilerine, mevcut askerî ve ekonomik dengelere göre 

değiştiği bilinmektedir. Bazı emirlikler daha XVII. yüzyılda merkezîn denetimi altına 

alınmışken, kimi emirliklerin ise, merkezî yönetim XVIII. yüzyıl boyunca güçten düştükçe, 
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devletin farklı bölgelerinde ortaya çıkan “âyân” tipi feodal yapılanmaların benzerleri şeklinde 

XIX. yüzyıl başlarında doğu vilayetlerinde de ortaya çıktıkları bilinmektedir98. Bunlar 

arasında en önemlileri; güneyden kuzeye doğru Süleymaniye’yi merkez alan Baban; 

Revanduz’u merkez alan Soran; Amidiye’yi (Amadiye) merkez alan Behdinan; Çölemerik’i 

merkez alan Hakkâri; Cizre’yi merkez alan Bohtan Emirliği’dir99. II. Mahmut’un bu güçleri 

hakimiyeti altına almak ve güçlü bir merkezî idare, içeride âyânların desteğini kazânarak 

otoritesini güçlendirmek zorunda idi100. Bu amaçla Sadrazam Alemdar Mustafa Pâşâ, 

âyânların devlete karşı olan güvensizliklerine son vermek ve memleket meselelerini görüşmek 

üzere ileri gelen memur, pâşâ, vali ve âyânları İstanbul’da yapılacak toplantıya çağıran, 

Alemdar Mustafa Pâşâ, toplantıya katılanlara bir reform programı sunarak,  mecliste 

bulunanlar bu proğramı  kabul etmesiyle gerçekleşen görüşmelerin  sonunda “Sened-i 

İttifak”101 yapılarak. Bu ittifakın II. Mahmut tarafından 1808 yılı Ekim ayı başlarında tasdik 

edilmesiyle beraber önemli bir adım atıldığı görülmektedir102. 

Sened-i İttifak ile başlanan merkezi otoritenin kuvvetlenmesi yolunda atılan çabaların 

önünde hiç kuşkusuz en büyük engelin, Yeniçeri Ocağı olduğu görünen bir realite olmakla 

beraber, hiç kuşkusuz bu ocağın başlangıçta Osmanlı Devleti’nin  askeri yapısının önemli bir 

unsurunu oluşturduğu ve zamanla bozularak, Osmanlı Devleti’nin önünde bir engel durumuna 

geldiği bilinmektedir. Yeniçeri Ocağı 'nın bozulmasında çeşitli etkenler vardır. Bunlardan 

birisi kuvvetli bir elin ocak üzerinden kalkmasıdır. Bunun anlamı, “artık padişahlar saraya 

kapanarak işleri yürüttüklerinden, ocak ile de ilgilenmez olmuşlardı” demektir. Bir diğer 

etken, iltimas, iltizam ve himaye ile Yeniçeri Ocağı'na kanun harici adam alınması ve bir de 

makam, mevki hırsı ve can kaygısıyla vezirlerin, ağaların kendi arzularına hizmet etmek üzere 

ocağı isyan için tahrik etmiş olmalarıdır103. Tabii Ocağın bozulmasında, devletin diğer 

kurumlarında olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde genel bir çöküntünün başlamış olmasını da 

göz önünde bulundurmak uygun olacaktır. 

3.1.1. Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılması 

Reformcu bir padişah olan II. Mahmut’un gerçekleştirdiği en önemli yeniliği, Yeniçeri 

Ocağı’nı kaldırarak Avrupa usûlünde yeni bir ordu kurmaktır. Zira II.Mahmut 

gerçekleştirilmesini zorunlu gördüğü reformların önündeki en büyük engelin Yeniçerileri 

                                                           
98  Çay, 1996: 106. 
99  Hakan, 2007: 24. 
100 Pamir, 2004: 71. 
101 Bkz. Akyıldız, 1998: 209-222. 
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olduğunu görerek, Yeniçeri Ocağı’nı  dehal  kaldırılıp yeni bir ordu kurulması  gerektiğini 

bilen II. Mahmut’un,  Eylül 1808’de sadarete getirdiği Alemdar Mustafa Pâşâ’nın girişimiyle 

derhal askerî ıslahatlara başlayarak. “Nizam-ı Cedid” örneğinde “Sekbân-ı Cedid” adıyla yeni 

bir ordu kurduğunu ama Yeniçerilerin müdahalesi sonucu akıbetinin  Nizam-ı Cedid’den 

farklı olmadığı görülmektedir104. Böylece II. Mahmut’un hayata geçirmek istediği yenilik 

hareketlerinin önü belli bir süreliğine de olsa kapanmış olmakla beraber bu engellerin 

padişahı yıldırmadığı ve ilerleyen zamanlarda yeni reformlarla yeni adımlar atıldığı 

bilinmektedir. 

II. Mahmut, Yunan isyanı ile yoğun biçimde uğraştığı bir dönemde, gerçekleştirmeyi 

planladığı reformlar için önünde en büyük engel olarak gördüğü Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak 

için yeni planlar dahilinde, 23 Mayıs 1826’da Eşkinci Ocağı adıyla yeni bir ocağın 

kurulmasını sağlayarak bu konuya dair daha net adımlar attığı görülmekle 

beraber,Yeniçerilerin  ise bu yeni oluşumdan rahatsızlık duyduklarından talime başlandığı gün 

eşkinciler aleyhinde propaganda yaparak ve Etmeydanı’nda kazân kaldırmak sûretiyle isyana 

kalkıştıkları bilinmektedir105. 

 İsyan öncesi Yeniçerilerin ileri gelenleri talim işini kabul ettikleri halde içlerinden 

bazılan talime mani olmak için el altından çalıştıkları ve  işlerin tereddütlü bir şekilde  

yürüdüğü ve talim yaptıracak kişiler bulunamadığı bir döneme girilmektedir. Yeniçeri ileri 

gelenleri talimden sadece silah talimini anladıkları bu işe söz verdikleri halde bu işe detaylı 

bir şekilde yanaşmadıkları  aynca, yeniçeriler arasında yeni talim nedeniyle elde olan yeniçeri 

esamelerinin ellerinden alınacağı yollundaki  propagandandaların  olumsuz etkileri kendini 

göstermektedir Hükümet, bu olaylara karşı İstanbul kadılığına “emr-î âli”  göndererek esame 

satışını yasaklayarak, elde olan esamelerin hayatlan boyunca ellerinde kalacağını duyurarak 

tedbir almaya çalışmaktadır106.  Hükümetin tedbirlerinden bir tanesi de, bir olay çıkması 

karşısında hazırlıklı olmalan için topçu, humbaracı, lağımcı ve tersane ocaklan reis ve 

zabitlerini uyarmaktır. Ayrıca Boğaz Muhafızı Ağa Hüseyin Pâşâ ve İzzet Mehmet Pâşâ'nın 

maiyyetlerindeki 3000 kadar askerleriyle süratle İstanbul'a geçebilmeleri için kayıklar da 

hazır edilmiştir.  

Yeniçerilerin baskılarını artırarak devam ettirdikleri dönemde , Eşkinci talimini önlemek 

için sürdürülen çalışmalar sonuç vermiş ve  5 Haziran 1826 (1241 senesi Zilka' desinin 9. 

perşembe gecesi) güneş battıktan sonra yeniçeriler, aralanndaki karar gereğince Et 

Meydanı'na toplanmaya başlayarak. Yeniçerilerin, Ağa kapısına saldınp yağma ettikleri 
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görülmektedir. Taşkınlıklarını sabaha kadar sürdüren Yeniçeriler, daha sonra kazanlannı Et 

Meydanı'na çıkarmışlar, bunlara cebehane, saraçhane kazanlan da katılmıştır. İsyancılar yeni 

talimi istemediklerinden dolayı  katledilmelerine fetva verilerek, “Sancak-ı şerif” çıkarılarak,  

halkın da Sancak-ı şerif altına çağırlması ve akabinde gerçekleşen  olaylar sonucunda 

Yeniçerilerin tam manasıyla darmadağın edildiği görülmektedir. Yeniçerilerin kışlaları 

yakılarak ortadan kaldırılmak sûretiyle  birçok yeniçeri idam edilmekle beraber, 

kaçabilenlerin İstanbul dışına kaçtığı ve olayın ertesi günü Yeniçeri Ocağı'nın tamamen 

kaldınlmasına karar verilerek ferman hazırlanmştır. Hazırlanan ferman Sultan Ahmet Camii 

minberinde Esad Efendi tarafından okunmuştur. Bu “emr-î âli”  sûreti daha sonra bütün 

sancaklara gönderilmiştir107. 

Yeniçeri Ocağı 'nın ilgasını ilan eden fermanda; Yeniçeri Ocağı 'nın kuruluşunda devlete 

faydalı olduğu ancak zaman geçtikçe içlerine çeşitli fesatlar ve uygunsuz adamlar karıştığı ve 

son 100 yıldır savaşlarda başarılı olamadıkları ve düşmanların Osmanlı topraklarını ele 

geçirdikleri, birkaç defa talimli asker birliği kurulduysa da bunlara karşı çıkarak isyan edip 

kurulan askeri birliklerin kaldırılmasına sebep oldukları, bunları adet haline getirdikleri, son 

olarak, yeni bir talimli ordu kurulmasına karar verilerek çalışmalara başlanıldığı, ancak yine 

bunların ayaklandıkları, söylenenleri dinlemedikleri için üzerlerine kuvvet gönderilerek, 

kışlalarının yakıldığı ve cezalarının verildiği anlatıldıktan sonra yeniçerilik nam ve 

nişanlannın tamamen kaldırıldığı ilan edilerek,  aynı fermanda, Asakir-i Mansure-i 

Muhammediye adında bir ordu kurulacağı da duyurulmaktadır108. 

Yeniçeri Ocağı kaldırılınca , derhal yeni ordunun kurulmasına dâir çalışmalar için 

adımlar atılarak bu konuya hız verilmiştir, zira ülkenin içerisinde bulunduğu hassas durum 

yeni bir ordu kurulmasını zorunlu kıldığından dolayı, derhal teşkilat ve dış görünüş yönünden 

Avrupa usûlünde yeni ordu kurulması çalışmalarına başlanması gerekmektedir109. 

3.1.2.Âsâkir-i Mansûre-i Muhammediyye’nin Kurulması  

Yeniçeriliğin kaldırılmasının, II.Mahmut’un yapmayı düşündüğü reformların önünü 

açtığı görülmektedir. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından hemen sonra Avrupa usûlünde yeni 

bir ordu kurulması için harekete geçilerek Alınan kararla Âsâkir-i Mansûre-i Muhammediyye 

adıyla ücretli askerlerden müteşekkil yeni bir ordu kurulmuştur. Yeni ordunun başına 

“Serasker” unvanıyla Ağa Hüseyin Pâşâ getirilmiştir. Önceleri ordu komutanlarına verilen 

                                                           
107 Ocağın kaldırılışını detaylı olarak (Bkz. Ahmet Cevdet, 1309: 162-169.) 
108 Ahmet Cevdet, 1309: 267-271; Esat Efendi, 1293 : 111-119. 
109 Karal, 1983: 151; Asâkir-i Mansure-i Muhammediye Kanunnamesi hakkında (Bkz. Keleş, 2006: 227-240.) 
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eski bir unvan olan seraskerlik makamının yeni orduyla birlikte başkomutanlığı ifade ettiği 

görülmektedir110. 

En yüksek rütbeli subaydan ere kadar her neferin maaş ve tayinatı bulunmakla beraber, 

maaşlar aydan aya ödenecekti. Yeni ordunun giderlerinin karşılanması için ayrı bir hazine, 

“Mansûre Hazinesi”111 kurularak ve bu sayede müesseseye yeni gelir kaynakları bulunarak,  

devlet hazinesine yük olmaktan kaçınılmaya çalışılmaktadır.  1827 yılında Hüsrev Pâşâ’nın 

serasker olmasından sonra Âsâkir-i Mansûre’de bazı değişiklikler yapılarak, değişikliklerin 

yolununaçıldığı görülmektedir. Meselâ ilk kuruluşunda üniforma olarak başlarına şubara 

denilen dilimli bir serpuş giydirilen neferlere 1828 yılından itibaren fes giydirilmeye 

başlanarak,  kılık kıyafetlerinde birlik sağlanmaya çalışılmaktadır. . Her üç taburdan bir alay 

teşkil edilerek, başbinbaşılık kaldırılarak her alayın başına bir miralay tayin edilerek,  her 

alaya bir alay emini ile bir kaymakam verilerek, yeni düzen kurulmaktadır. 1828-1829 

yıllarında Ruslar’la yapılan savaştan sonra alayların çoğalmasıyla, iki alaydan bir livâ teşkil 

edilerek bir mirlivâ kumandasına verilerek, 1831’de İstanbul’daki alaylara “hassa”, 

Üsküdar’dakilere “mansûre” denilmek sûretiyle  yeni ordu iki kısma ayrılarak her birinin 

başına bir ferik tayin edilerek, ordunun düzeni sağlanmaktadır. Hassa birlikleri yalnız 

İstanbul’da bulunurken Rumeli’nin ve Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yeni yeni Mansûre 

birlikleri kurulduğu görülmektedir112. 

 Karada yapılan çalışmalar, neticelerini vermeye başlayınca, askeri alanda yapılan 

çalışmaların yelpazesinin daha da genişlediği ve diğer alanlara da sirayet ettiği görülerek, bu 

bağlamda güçlü bir donanma yönünde önemli adımların atıldığı bir döneme girildiği 

bilinmektedir ziraII. Mahmut donanmayı güçlendirmek için birçok çalışmalar yaptırarak, Bu 

kapsamda Tersane Eminliği yerine Tersane ve Bahriye Müsteşarlığı’nı kurdurdu. müslüman 

askerlerden gemici yetiştirmek amacıyla III. Selim döneminde inşa edilen büyük bir havuz 

tamir ettirilerek yenilenerek,  ayrıca ikinci bir havuz daha inşa edildi. 1829’da 128 toplu 

“Mahmûdiye” kalyonu ve 64 toplu “Şerefresan” firkateyni inşa edilmek sûretiyle donnma 

açısından önemli adımların atıldığı gözlenmektedir113.  

Merkezi otoriteyi sağlamak adına böylesi çaba gösteren, içte ve dışta bir çok sorunla 

uğraşan, II. Mahmut’un, askeri ve sosyal alanda yapmaya çalıştığı reformlara eğilip hayata 

geçirmeye çalıştığı bu dönemde, milliyetçilik isyanları bir yana kuşkusuz yaşadığı  en büyük 

gaile  Mısır Valisi Mehmet Ali Pâşâ üzerinden gelecekti.  

                                                           
110 TSK Tarihi, 1978: 189. 
111 Orhonlu, 1998: 132.  
112 Özcan, 1988: 457 
113 Gülen, 2001: 62. 
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3.2.Mehmet Ali Pâşâ İsyanı 

3.2.1.Kavalalı Mehmet Ali Pâşâ 

Mehmet Ali Pâşâ 1769 yılında Kavala’da  doğmuştur114. Arnavut olduğu yolundaki 

birçok görüş yanlıştır. Mehmet Ali yüzlerce yıl önce Arabkir’den Kavala’ya gidip yerleşmiş 

bir Türk ailesine mensuptur115. 

Babası Bekçibaşı İbrahim Ağa’nın 17 çocuğu olmuş, fakat içlerinden sadece Mehmet 

Ali yaşamıştır. Çok sevdiği babasını erken yaşta kaybeden Mehmet Ali, amcası Tosun 

Ağa'nın koruması altına girmiş bir süre sonra amcası da hükümet kararıyla idam edilince 

kimsesiz kalmıştır. Mehmet Ali büyük sıkıntılar çekmiş ve bu durum amcasını idam ettiren 

Osmanlı Devleti'ne karşı büyük bir kin beslemesine neden olmuştur116.  

18 yaşında askerlik görevine başlayan Mehmet Ali 1798-1799 da Napolyon’u 

Mısır’dan çıkarmak için görevlendirilen Sadrazam Ziya Pâşâ kumandasında Mısır’a sevk 

edilen gönüllü askerler arasında bulunmuş olan117. Mehmet Ali, Mısır’ı Napoleon 

Bonaparte’nin kuvvetlerinden kurtarmak için Kavala’dan gönderilen seçme erlerle birlikte 

Kahire’ye gelmiştir118. Mehmet Ali, Kavala birliklerinin önce komutan yardımcısı, Mısır’a 

geldikten sonra da komutanı olmuştur. Mehmet Ali, Mısır’da Fransızlarla mücadele ederken 

iki ordu arasındaki farkı görmüş, bu bir taraftan Avrupa’nın ilim ve tekniğine ilgi duymasına, 

diğer taraftan da Osmanlı’ya olan bağlılığının azalmasına neden olmuştur119. 

1800’den sonra memleketine dönmeyerek gönüllülerin (sivil askerlerin) Serçeşmesi 

oldmuştur. 1802’de Hüsrev Pâşâ (Koca Hüsrev Pâşâ adıyla bilinen bu zat, Abdülmecit’in ilk 

zamanında Sadrazam ve Mehmet Ali Pâşâ’ya karşı Serdar-ı Ekrem tayin edilecektir.) Mısır 

valisi olmuş ve gönüllülerin memleketlerine dönmesini emrettiği halde, altı aydan beri ulufe 

almadıklarını söyleyen askerler, Mehmet Ali’nin teşviki ile isyan ettmişlerdir. Hüsrev Pâşâ 

kendi kumandanlarından Tahir Pâşâ’yı Mısır’a vekil bırakarak İstanbul’a kaçmıştır. Tahir 

Pâşâ valiliğini tasdik ettirmek için İstanbul’a geldi ise de Cezayirli Ali Pâşâ Mısır valiliğine 

tayin edildi. Fakat bunu da Kölemen beyleri beğenmediler. Sonunda Hurşit Pâşâ isminde biri 

tayin edilmiştir120. 

Hurşit Pâşâ Mısır’a gelince, olayların Mehmet Ali Ağa’dan kaynaklandığını 

öğrenmiştir. Onu Mısır’dan bir bahane ile çıkarmak amacıyla Bâb-ı Âli’ye müracaat ederek 

vezirlik rütbesi ile Cidde valiliğine tayin ettirdi ve Mehmet Ali “Pâşâ” rütbesini aldı. Mehmet 

                                                           
114 Sinoue, 2004: 26. 
115 Altundağ, 1945: 133-134. 
116 Altundağ, 1988: 22. 
117 Rasim, 2000: 156. 
118 Karal, 2011: 125. 
119 Armaoğlu, 2013: 195. 
120 Rasim, 2000: 156. 
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Ali, Pâşâ olunca Mısır’dan çıkmak istememiştir. Ve  Hurşit Pâşâ aleyhine bir isyan 

başlatmıştır. Bâb-ı Âli iki yıl Mısır’a dört vali tayin ettiyse de hiç biri tutunamamiştır. 

Mısır’da kuvvetli bir idârenin ancak kuvvetli bir şahsiyet olduğu anlaşılan Mehmet Ali Pâşâ 

tarafından temin edileceğine kani olarak 1804’te onu Mısır valisi tayin etmiştir121. 

Mısır’da gerçek manada hâkimiyetini kuran Mehmet Ali, artık bu ülkenin kaynaklarını 

değerlendirme ve ekonomik açıdan refaha ulaşma adına yatırım projelerine ağırlık vererek. 

Nil nehrinin ülkeye sağladığı katkıyı da iyi değerlendirerek, ekonomik ve ticari alanda 

faaliyetleri tekeline almıştır122. 

Osmanlı Devleti, bu dönemde birçok meseleyle birden uğraşmak zorunda kaldığı için; 

1811 yılında vehhabileri te’dib işi II. Mahmut tarafından Mısır valisi Mehmet Ali Pâşâ’ya 

havale edilmiştir. Bunun için Mehmet Ali Pâşâ, oğlu Tosun Pâşâ’nın kumandasındaki bir 

orduyu 1811 yılında vehhabilerin üzerine göndermiştit. Bu tarihten sonra oğulları ve kendisi 

1819 yılına kadar Hicaz Bölgesinde Vehhabilerle ciddi mücadeleler etmiş ve nihayet 1819 

yılında Abdullah bin Suud İstanbul’da idam edilmiştir. Bu tarihten sonra, Mehmet Ali’nin 

şöhreti Mısır haricinde Hicaz’a da yayılmış ve Müslümanlar arasında nüfuz sahibi olmasına 

sebep olmuştur. Bu sayede, Mehmet Ali Pâşâ’nın oğlu İbrahim Pâşâ’ya da vezirlik payesiyle 

Hicaz valiliği verilmiştir123. 

Bütün bu süreçler neticesinde varlığını meşrulaştıran Mehmet Ali Pâşâ, gücüne güç 

katarak Mısır’da adeta bir vali değil de sultan gibi hareket etmeye başlamış ve nihayetinde 

kendi bağlı bulunduğu devletine isyan edecek kadar ileri gitmiştir. 

3.2.2. Mısır Meselesi ve Mehmet Ali Pâşâ İsyanı 

II. Mahmut bir yandan devlete nizam vermek için uğraş verirken  bir yandan da iç ve 

dış olaylarla baş etmeye  çalışmıştır. Şüphesiz,  bunlar arasında da en mühimi Mısır Valisi 

Kavalalı Mehmet Ali Pâşâ’nın çıkardığı isyandır124. 

Osmanlı Devleti'nin, milliyetçilik isyanlarıyla uğraştığı dönemde, Yunan İhtilâli, Filiki 

Eterya Cemiyeti lideri Aleksadros İpsilantis’in 6 Mart 1821 günü, üç bin kişilik kuvvetleriyle 

Yaş şehrine girerek isyanı başlatmasıyla, başkent İstanbul’un gündeminde ilk sıradaki yerini 

alarak bunu 1829’a kadar önemini korumuştur.  II. Mahmut ise bu yıllarda uygulamakta 

olduğu reformları gereği, merkezi otoriteyi sağlamlaştırmak amacıyla, devletin her yerinde 

                                                           
121 Ünal, 1998: 252. 
122 Armaoğlu, 2006: 295. 
123 Altundağ, 1945: 27-28; Vehhabilik için  (Bkz. Sertoğlu, 2011: 2869-2876.) 
124 Yılmaz, 1999: 294. 
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âyân ve derebeylerini yok ederek gücünü artırmaya çalışmıştır125. Bu reform programı, 

isyanın çıktığı Mora Yarımadasını kontrol eden Yanya Valisi Tepedelenli Ali Pâşâ’nın, II. 

Mahmut tarafından asi ilan edilerek (1820-1822) idam edilmesiyle de sonuçlanmştır.  II. 

Mahmut, Mora Yarımadasının kontrolünde ve âsâyiş inde, güçlü otoritesiyle bu bölgeyi 

yöneten Tepedelenli Ali Pâşâ’nın önemini ve Yunan İhtilâlinin devlet için yarattığı tehdidin 

boyutlarını kavrayamamıştır126. Öte yandan, II Mahmut’un, Tepedelenli Ali Pâşâ’nın idamı 

gibi radikal kararlarının, diplomatik açıdan pek de Osmanlı yönetimi için doğru bir tercih 

olduğu söylemek mümkün olmamakla bereber, bu gibi kararlarla, daha inatçı bir mücadele 

için Mora’daki ihtilâlciler güç buldukları ve Avrupa kamuoyu ve diplomatik çevrelerinin ise 

Yunan Krallığı’nın kurulması ve Osmanlı Devleti’nden ayrılması konusunda daha istekli 

davranmalarına sebebiyet verdiği görülmüştür127. Bütün bu karmaşa karşısında II. Mahmut, 

askeri önlemler alarak, ayaklanan âsilerin elebaşlarını idam ettirerek problemin çözebileceğini 

düşünmüştür. İhtilâle Moralı Rumların katılımını önleyebilmek için hâlâ geleneksel 

yöntemlere başvurmuştur. Bu bağlamda, öngördüğü tedbirlerden birisi Rum ileri gelenlerinin 

çocukları ya da yakınlarından, her aileden bir kişinin, birer yıllığına rehin alınarak İstanbul’a 

getirilmesi şeklinde olmuştur. 1821-1827 yılları arasında uygulanan bu yöntemle, 22 kişi 

İstanbul’da Bostancıbaşı Dairesi’nde tutulmuşlar ve bu usulün faydası görülmediğinden, II. 

Mahmut’un bir irâdesiyle 1827’de salınmalarıyla, bundan vazgeçildiği görülmüştür128. 

II.Mahmud ve Bâb-ı Âlî yüksek bürokrasisi Yunan İhtilâlini başlangıçta basit bir ayaklanma, 

isyan ve bir karışıklık olarak görerek bu olaylar için,  “Rum Fesadı” ya da “Rum Fetreti” gibi 

isimlendirmeler yoluna gittikleri biliniş. Ancak, sorunun giderek büyümesi ve Avrupalı 

devletlerin de müdahaleleri ile sonradan “Mes’ele-i Yunaniyye” ve “Yunan İhtilâli” olarak 

adlandırıldığı görülmüştür129. 

Osmanlı Devleti'nin Rum isyanını bastırmakta güçlük çektiğini gören Metternich, 

Sultan II. Mahmut’a Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Pâşâ'dan yardım istemesini tavsiye 

etmiştir130. II. Mahmut, büyük bir isteksizlikle de olsa Mısır Valisi Mehmet Ali Pâşâ’dan 

yardım istemek zorunda kalmıştır. Zire böyle bir durum ile Osmanlı tarihinde ilk kez 

karşılaşılmıştır. Bir padişahın, kendi yönetimi altındaki bir validen yardım istemesi Osmanlı 

yönetimi açısından, en hafif haliyle normal karşılanamayacak bir durum olarak 

                                                           
125 Sakaoğlu, 1999: 415- 435. 
126 Şanizâde Mehmed Atâullah, 1290-91: 104. 
127 Ahmed Lütfi, 1328: 40. 
128 Ahmet Lütfi, 1999: 47. 
129 Ahmed Cevdet, 1309: 50. 
130 Armaoğlu, 1997: 173. 
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açıklanmıştır131. Mehmet Ali Pâşâ’nın Avrupa usulünde yetiştirmiş bir ordusu ve donanması 

bulunmakla beraber,  bu düzenli kuvvetlerin zaten  daha önce gerçekleştirdikleri başarılarla 

güçlerini  zaten ortaya koymuştur132. Bütün bu unsurları da göz önüne alan II. Mahmut, 

valisinden yardım isterken, Mehmet Ali Pâşâ’ya Yunan ayaklanmasına yardım etmesi 

karşılığında Girit ve Suriye valiliklerini vaat etmiştir133. 

Mehmet Ali Pâşâ’nın, isyanı bastıramamasına rağmen, yaptığı yardım  karşılığında 

Suriye vilayetlerinin kendisine verilmesini istemesi, ancak bu isteğinin  reddedilmesi 

karşılığında,  Suriye’yi güç kullanarak ele geçirmeye karar verdiği görülmüştür.  Mehmet Ali 

Pâşâ, bağlı olduğu Osmanlı Devleti’ne karşı büyük bir isyan başlatmış ve bu isyan kısa sürede 

Mısır Meselesi haline dönüşmüştür134. 

Kavalalı Mehmet Ali Pâşâ’nın 1805 yılında Mısır valisi olması ile başlayan Mısır 

meselesi, 1831 yılında siyasi kimliğe bürünmüştür. Kavalalı Mehmet Ali Pâşâ, Yunan 

İsyanı’nı bastırması karşılığında kendisine vaat edilen toprakları alamadığı için ayaklanmıştır. 

Padişah’ın bilgisi ve müsaadesi dışında yapılan bu hareketler İstanbul’da Mehmet Ali Pâşâ’ya 

karşı büyük hiddet uyandırmıştır. Şeyhülislamın ve bütün ulemanın imzaladığı bir fetva ile 

Mısır Valisi Padişah’a karşı “âsi” ilan edilmiştir135. Bâb-ı Âli bu meseleyi çözmek için derhal 

hazırlıklara başlanmıştır136. Madalyonun diğer diğer yüzü olan Mehmet Ali Pâşâ açısından 

bakıldığında ise bu süreç ve isyan gerekçelerini şöyle sıralamak mümkündü137: 

1) Mısır’ın yanı sıra Sudan ve tüm Arabistan’da tek güç haline gelmek; 

2) İstanbul’dan müstakil hareket edebilmek; 

3) Mısır valiliğine veraset usulü getirmek; 

4) Suriye’yi, Anadolu’yu ve ihtimal ki tüm ülkeyi ele geçirmek 

 Bu süreç neticesinde ortaya çıkan Mısır meselesi, Mehmet Ali Pâşâ’nın 1831 yılında 

Suriye’ye saldırısı ile başlamıştır.. Padişah ile onun güçlü valisi olan Mısır Valisi arasında, 

XIX. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti’ni tehdit eden ve büyük krize dönüşen çatışma, 

sonucunda Rumların bağımsızlığını kazânmasına  olan Edirne Antlaşması ile aynı anda ve bu 

antlaşmanın gölgesi altında başlamış oluyordu138. 

Mehmet Ali Pâşâ, böylesine uygun bir ortamda, oğlu İbrahim Pâşâ komutasındaki 24 

bin kişilik bir orduyu Akka valisi Abdullah Pâşâ üzerine yollamıştır.. Harekât denizden de 
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desteklenince, Mehmet Ali Pâşâ kuvvetleri 1832 ortalarına kadar bütün Suriye’yi işgal etmiş 

ve  bu durum karşısında II. Mahmut, Mehmet Ali Pâşâ’yı yeniden âsi ilan etmiştir. Yerine 

Mısır valisi olarak atadığını ilan ettiği Hüseyin Pâşâ komutasındaki Osmanlı ordusunu 

Mehmet Ali Pâşâ üzerine yollamış, ancak İbrahim Pâşâ Temmuz 1832’de Osmanlı ordusunu 

Beylan’da yenilgiye uğratmıştır139. 

Mehmet Ali Pâşâ’nın Suriye’nin ardından Anadolu’ya girmesi ve özellikle ikinci kere  

kazândığı zaferlerle İstanbul’u ve Osmanlı hanedanını tehlikeye düşürmesi meselenin 

mahiyetini değiştirmiş ve Avrupa devletlerini ilgilendiren önemli bir konu haline gelmesine 

sebep olmuştur140.  

Sultan II. Mahmut, Beylan yenilgisinin izlerini derhal silmek istediğinden dolayı 

hemen taarruza geçilmesini istemiş ve  Reşit Mehmet Pâşâ elindeki düzensiz birliklerle 

İbrahim Pâşâ’nın batı tarzındaki ordusuna saldırmak zorunda kalmıştır. 21 Aralık 1832 günü 

yapılan Konya Muharebesi Osmanlı ordusu için ikinci bir hezimetle sonuçlanmştır. 30 bin 

asker ölmüş, Reşit Mehmet Pâşâ ise esir düşmüştür141. İbrahim Pâşâ bu sayede Kütahya’ya 

doğru ilerlemeye başlamıştır. Kendisine mukavemet edecek bir kuvvet olmadığından, İstanbul 

yolu, İbrahim Pâşâ’ya açılmıştı142. 

Mehmet Ali Pâşâ Osmanlı Devleti’ne karşı harekete geçmek için oldukça kritik bir 

zaman seçmiştir. Mehmet Ali Pâşâ, Osmanlı ordusu ve donanmasının çok kötü olduğu bir 

dönemde isyan etmiş, ayakta durabilmek için batılı güçlerin desteğine gereksinim duyan 

Osmanlı Devleti’ni Rusya’dan yardım almaya muhtaç bırakmıştır. Bu yardım neticesinde 

Osmanlı Devleti, Rusya ile 1833 yılında Hünkâr İskelesi Antlaşması’nı imzalamıştır. Osmanlı 

Devleti üzerindeki Rus nüfuzunu açığa çıkaran bu antlaşma “Boğazlar Meselesi” adıyla yeni 

bir sorunu daha gündeme getirmiş yine bunun bir neticesi olarak, Osmanlı Devleti 1838 

yılında İngiltere ile bir ticaret sözleşmesi imzalamıştır. (Baltalimanı Ticaret Sözleşmesi). 

Mehmet Ali Pâşâ isyanı Osmanlı Devleti’ni Avrupa siyasi arenasında telafisi zor bir 

durumda bırakmakla kalmamış, aynı zamanda kendi içindeki çözülmenin ne kadar büyük 

boyutlara ulaştığını da gözler önüne sermiştir. Bu ayaklanma, Osmanlı yönetiminin kendisini 

yenileme sürecinde büyük bir darbe vurmış, üstelik Mısır sorunu uluslararası büyük 

sorunların kapısını da aralamıştır. 

 

 

                                                           
139Altundağ, 1988: 41; Kutluoğlu, 1998: 70-76. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ORİJİNAL METNİN TRANSKRİPSİYONU ve ÖZETİ 

4.1.Ana Metnin Transkripsiyon ve Özeti 

Sayfa 145 

923 

Ber mûcib-i-i emr-î âli ‘amel ve harekete müttehid adamlarını natık varid olân ‘ilamat 

mazmûnları bâ fermânı âli şerh verildi 

Fi 14 Zâ 247  

İstanbul’dan Şam’a giden tâtârların her türlü ihtiyâçlarının karşılanması ve 

yolculuklarının rahat geçmesi husûsunda yol üzerindeki; vali, sancakbeyi, kadı, naib, 

âyân ve diğer tüm görevlilere hükümdür. 

Dersa‘âdet’ten Şam-ı Şerîf’e varınca esnâyı râhda vâki‘ vüzerâ-yı ‘izâm iclâlehûm ve mîr-i 

mîrân-ı kirâm dâme ikbâluhum ve kûzât ve nevvâb zîde fezâîlihum ve mütesellim ve 

voyvodagân ve â’yân-ı vücûh âhâli ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm 

Dersa‘âdet’imden umûr-ı mühimme ile Şam-ı Şerîf’e ve Şam-ı Şerîf’ten Dersa‘âdeti’me erbâb 

ve zahib eden tâtârlar esnâ-yı râhda konak ve bârgir bulamayarak beyhûde tevkîf ve te’kîd 

olunmakda oldukları bu bâbda bi’l-ihbâr tahkîk gerde-i şâhânem olub Memâlik-i 

Mahrûse’mde kâ’in bi’l-cümle menzillerin kiraya tahviliyle nizâma rabt her bir mahâlde kavî 

ve menzili kirâcılarını bulunarak murâd-ı müsta‘cele ile kusur ve ubûr eden tâtâranın minvâl-i 

tarîkte tevkîf olunmaksızın seri‘ân savb-ı me'mûrlarına ‘izâm olunmaları ve hem fetevâ-yı 

râgıbîn ma’arıf zâireler ve fayeleri edâsına mübeyyin iken zikr olunan tâtârların Şam-ı Şerîf  

tarîkinde ol vecihle bârgir bulamayarak tevkîf ve te’hîrleri hükkâm ve zâbitânın ‘adem-i 

tekattüd ve defterlerinden nişân eylediği zâhir ve bu keyfiyet min külli’l-vücûh rical-i 

mübeyyin (...) mülûkâneme münafi ve mügayir olmakdan nâşî siz ki vüzerâ-yı sâ’îr ve mîr-i 

mîrân kûzât ve nevvâb vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz baʻde’l-yevm Dersa‘âdet’ten Şam-ı Şerîf’e 

ve Şam-ı Şerîf’ten Dersa‘âdet’ime umûr-ı mühimme ile âmed-şod eden tâtârların vesâ’îre 

adamlar minvâl tarîkde herhanginizin taht-ı hükümet ve kazânıza dâhil olur ise kat‘an tevkîf 

ve tehîr olunmayarak yedlerinde olân ahkâm-ı şerîfe mûcibince intifa eden hayvanların gâyret 

nevâ‘ olmak üzere âlel acele tedârik ve itâsıyla bundan akdem derehfiye (…) savb-ı 

me’mûrlarına erişdirilmesi husûsuna kemâl-i ihrâc ve mübâderet eylemeniz fermânım 

olmağın sahîfe-i pirâ-yı südûr olân şevket makrun-ı padişâhânem mûcibince tenbîhen ve 

te’kiden mahsûsen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi zikr 
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olunan tâtârlar zir devletinizde kâ’in kazâlara ledi’l-vürûd derhâl konak ve bârgirlere irkâb 

berle seri‘ân ve â‘cilen savb-ı me’mûrlarına ‘izâm olunmaları kat‘î matlûb-ı padişâhânem 

idüğü ve baʻde erişmeye mahâlde bârgire intizaren tevkîf olunmaları haber alınır ise mütecasir 

olânların icrâ-yı te’dîbinden ibrâz olunacağını ma‘lûmunuz oldukda ber-vech-i meşrûh ‘amel 

ve harekete icrâ-yı emr-î İrâde-i Seniyye’me bilâ-tevakkuf mezîd-i ihtimâm ve âher ve 

hilâfından tevakki ve mübâ’adet eylemeniz etmeniz bâbında  

Fi Eva’il-i Ş 247 

924 

Sırb reâyâsından, Berre isimli şahsın, Belgrad’a varıncaya kadar, yol üzerinde 

güvenliğinin sağlanması husûsunda İstanbul’dan Belgrad’a varıncaya değin yol 

üzerinde bulınan; kadı, naib, âyân, zabit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Dersa‘âdet’ten Belgrad’a varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzât ve nevvâbına ve a‘yan ve 

zâbitân ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm 

Sırb re‘âyâsından Berre nâm bir nefer Sırblı bundan mukaddemce Dersa‘âdet’ime vürûd idüb 

li ecli’l-mesaliha Belgrad’a gitmek murâd eylediğine binâen siz ki kûzât ve nevvâb vesâ’îre-i 

mûmâileyhimsiz mersûm Der-i ‘Âliyye’mden Belgrad’a varınca her hanginizin taht-ı 

hükümet ve kazâsına dâhil olur ise mürûr ve ‘ubûruna muhâlefet olunmayıb himâyet ve 

sıyânete mübâderet eylemeniz fermânım olmağın imdi ber-vech-i meşrûh mersûm 

Dersa‘âdet’ten Belgrad’a varınca her hangınızın taht-ı hükümet ve kazâsına dâhil olur ise 

erbâb ve zehâyinde muhâlefet olunmayıb himâyet ve sıyâneti husûsuna mübâderet eyleminiz 

lâzımeden idüğü ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve harekete mübâderet ve 

hilâfından tevakkî ve mubâ‘adet eylemeniz bâbında 

Fi Evâsıt-i Ş 1247 

 

Sayfa 146  

925 

Bugüne kadar olân vergi mikdârının, 56 605 kuruştan, 46 000 kuruşa indirim yapıldığı 

ve bu saatten sonra bu konuda önlemlerin alınması husûsundaki Beypazarı Nâibi’ne ve 

silahşörlerden adı geçen kazânın voyvodası olan Mehmet Ali Bey’e vesâîreye hükümdür. 

Beypazarı Nâ’ibi’ne ve silahşörân hassâsından kazâ-i mezbûr voyvodası Mehmet ‘Âli zîde 

mecdihûya [boş] vesâ’îre hüküm 
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 Mukaddema sâdır olân Fermân-ı ‘Âlişan’ım mûcibince bu taraf Beypazarı Kazâsı’nın kırk 

senesi rûz-ı Hızırından rûz-ı Kasımına gelince Dersa‘âdet’ime vürûd iden mümzâ ve memhûr 

bir kıt‘a tevzi‘  defterinin yekûn bir yük elli altı bin altı yüz beş kuruşa bâliğ olmuş ve defter-i 

mezkûr bi’t-tedkîk on bin altı yüz beş kuruşu tenzîl ile sahhu’l-bâki bir yük kırk altı bin 

kuruşun nakdini iktizâ eylediğini bi’l-âhire tedkîkât-ı defâtire me’mûr esbak İstanbul Kadısı 

olub Anadolu kad-ı askerliği pâyesi olân ‘Abdulkadir edâmallahu Te‘âlâ zir deftere tahrîr ve 

imzâ ve temhîr etmiş ve Rikâb-ı Hümâyûn’um kâ’îm-makam’ı tarafından bilâ-defter-i sahhu’l 

kesîre olarak i‘ade ve irsâl kılınmış olmağla siz ki nâ’ib ve voyvoda vesâ’îre-i 

mûmâileyhimsiz vusûl-ı emr-î şerîfimde sâlifü’z-zikr bir yük kırk altı bin kuruş ma‘rifetiniz 

ve cümle ma‘rifetiyle kazâ-i mezbûr âhâlisine takdîr ve tesviye-i şurûtuna ri‘âyet olunarak 

tevzi‘  ve taksim ve bundan cem‘ ve tahsîl ile mahallerine te’diye ve tesmiye meblağ-ı 

mezbûrun hîn-i tevzi‘ inde vakt-i mezkûra bir akçe zam ve ilave olmak veyahûd tahsîldariye 

nâmıyla ziyâde akçe ahz ve tahsîl kılmak lâzım gelirse bi’t-tahkîk mütecasir olânların 

haklarından gelineceği muhakkak olduğuna binâen âna göre ‘amel ve harekete ziyâde 

ihtimâm ve dikkat eylemeniz fermânım olmağın mahsûsen işbu emr-î celîlü’l-mu‘tadım ısdâr 

olunmuşdur imdi keyfiyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve harekete 

mezîd-i ikdâm ve gayret ve meblağ-ı mezbûrun sûret-i nakdini ve tahsîli bu tarafa dâhi 

ma‘lûm olmak içün lâzım gelen i‘lâmın Dersa‘âdet’ime irsâl ve takdîmine müsâra‘at ve 

mügayir-i vaz‘-ı irâ’et ruhsat ile kad-ı-‘askeri mühlikiye îfâ olundukda ve mübâ‘adet eylemiz 

bâbında 

Fi Evâhir-i C 247  

926 

Eğrigöz Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Eğrigöz 

Kazâsı Nâibi’ne, voyvodasına vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti  

Eğrigöz Kazâsı Nâ’ibi’ne ve voyvodası vesâ’îre [boş] kırk altı senesi Şevvâli’l-mükerremi 

yirmi birinci gününden kırk yedi senesi Rebi‘ü’l-âhiri yirmi birinci gününe gelince altı aylık 

olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu seksen iki bin altı yüz on bir kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk altı bin on bir kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâki yetmiş altı bin altı yüz kuruşun tevziçün 

927 

Sağardı Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, Sağardı 

Kazâsı Nâibi’ne, voyvodasına vesâîreye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Sağardı Kazâsı Nâ’ibi’ne ve voyvodası vesâ’îre [boş] kırk altı senesi Şevvâli’l-mükerremi 

ibtidasından kırk yedi senesi Rebi‘ü’l-evveli gâyetine gelince altı aylık olmak üzere vürûd 

iden defterin yekûnu kırk dört bin sekiz yüz atmış bir buçuk kuruşa bâliğ bi’t-tedkîk üç bin 

sekiz yüz atmış bir buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâki kırk bir bin kuruşun tevzi’çün 

 

928 

Domaniç Kazâsı’nın 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Domaniç 

Kazâsı Nâibi’ne, voyvodasına vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti  

Domaniç Kazâsı Nâ’ibi’ne ve voyvodası vesâ’îre [boş] kırk altı senesi saferinden kırk yedi 

senesi Rebi‘ü’l-evvel gâyetine gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnuü elli 

dokuz bin dört yüz on  kuruşa bâliğ bi’t-tedkîk dört bin dört yüz on kuruşunu tenzîl ile 

sahhu’l-bâki elli beş bin kuruşun tevzi’çün 

 

929  

İnegöl, Beruse Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, 

Dergâh-ı Âli Kocabaşılarından İnegöl Beruse Kazâsı Voyvodası Sa‘id  Bey’e, nâ’iblere 

vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti  

Dergâh-ı ‘Âli Kocabaşılarından İnegöl Beruse Kazâsı Voyvodası Sa‘id  Bey dâme mecdihû 

ve nâ’ib vesâ’îre [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımı itibarıyla vürûd iden defterin yekûnu 

yetmiş sekiz bin doksan bir kuruşa bâliğ olunmuş bi’t-tedkîk beş bin doksan bir kuruşunu 

tenzîl ile sahhu’l-bâkî yetmiş üç bin kuruşun tevzi’çün  

 

930 

Burdur Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, Burdur 

Nâibi’ne  Türkmen halkının bulunduğu olduğu kazâların nâ’iblerne, voyvodasına 

vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti  

Burdur Nâ’ibi’ne  Türkmen halkının hâvi olduğu kazâların nâ’ibleri zîde ilmuhû ve dâhi 

mezbûr voyvodası [boş] zîde mecdühû vesa’îre [boş] kırk altı senesi Muharremü’l-harâmı 
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gurresinden Cemâziye’l-evvelisi gâyetine gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük seksen 

sekiz bin dört yüz kırk dört kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin dört yüz kırk dört kuruşunu 

tenzîl ile sahhu’l-bâkî bir yük seksen beş bin kuruşun tevzi’çün  

 

931 

Tevzi‘  ve taksîm olunduğu natık vârid olân î‘lâm mazmûnu bâ emr-î ‘âli şerh verildi 

Fi 24 N 47 

Kavaldireklü Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, 

Kavaldireklü Kazâsı Nâibi’ne, âyâna vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kavaldireklü Kazâları Nâ’ibleri’ne ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından 

kırk yadi senesi rûz-ı Kasımına gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu kırk 

altı bin dört yüz doksan beş kuruşu beş paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk beş bin doksan altı 

kuruşun beş parasını tenzîl ile sahhu’l-bâkî kırk bir bin dörty yüz kuruşun tevzi’çün  

 

Sayfa 147 

 

932  

Ber mantûk-ı emr-î ‘âli tevzi‘  ve taksim olunduğunu natık vârid olân î‘lâm mazmûnu bâ-

fermân-ı ‘âli şerh verildi.  

Fi 6 L 47 

Pravişte Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, Pravişte 

Kazâsı Nâibi’ne, âyâna vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti  

Pravişte Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi 

senesi rûz-ı Kasımına gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu yetmiş sekiz 

bin iki yüz on sekiz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk altı bin ikiyüz on sekiz kuruşu tenzîl ile 

sahhu’l-bâkî yetmiş iki bin kuruşun tevzi’çün  

Fi Evâhir-i C 247 
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933 

Kengir Sancağı Mütesellimi’ne, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim 

husûsunda, Kengırı Sancağı Mütesellimi Ömer Bey’e, ve adı geçen sancağın hakimlerine 

vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kocabaşlarından Kengırı Sancağı Mütesellimi Ömer dâme mecdihûya ve livâ-yı mezbûrun 

hükkâmına vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı Kasımına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu iki yük elli beş bin dört yüz otuz iki buçuk kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk on beş bin dört yüz otuz iki buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî iki yük 

kırk bin kuruşun tevzi’çün  

 

934 

Tuzla Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, Tuzla 

Kazâsı Nâibi’ne  ve voyvodası vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti  

(...) Tuzla Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve voyvodası vesâ’îre ve [boş] kırk altı senesi Zi’l-hîccetü-ş 

şerîfesi gurresinden kırk yedi senesi Cemâziye’l-evvelisi gâyetine gelince altı aylık olmak 

üzere vürûd iden defterin yekûnu bir yük otuz beş bin yüz altmış kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk sekiz bin yüz altmış kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî iki yük yirmi yedi bin kuruşun 

tevzi’çün  

Fi Evâ’il-i C 247 

 

935  

Kaymas Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, Kaymas 

Kazâsı Nâibi’ne  ve voyvodası vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kaymas Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] ] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk 

yedi senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi sekiz bin altı yüz yetmiş 

yedi kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin altı yüz yetmiş bir kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî 

yirmi yedi bin kuruşun tevzi’çün  

Fi Evâ’il-i B 47 
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936 

Kesüye Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, Kesüye 

Kazâsı Nâibi’ne  ve voyvodası vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kesüye Kadısı’na ve â‘yân vesâ’îre kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu kırk sekiz bin iki yüz kırk 

iki kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin yedi yüz kırk iki kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî kırk 

altı bin yedi yüz kuruşun tevzi’çün  

 

937 

Bükçedağ Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, 

Bükçeağ Kazâsı Nâibi’ne  ve voyvodası vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti  

Bükçedağ Nâibi’ne  vesâ’îre [boş] kırk yedi senesi Muharremü’l-harâmı gurresinden 

Cemâziye’l-âhiresi gâyetine gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu on altı 

bin iki yüz yetmiş kuruşu altı yüz iki paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin yetmiş kuruş otuz iki 

parasını tenzîl ile sahhu’l-bâkî on beş bin iki yüz kuruşun tevzi’çün 

 

938  

Sivri Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, Sivri Kazâsı 

Nâibi’ne  ve voyvodası vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti  

Sivri Nâ’ibi’ne  ve voyvodası vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Kasımından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince on iki aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu otuz bin yedi yüz 

altmış üç kuruşa bâliğ olmuş ve bâ‘de’l-mutala‘a ol vecihle tevzi’çün  

 

939 

Akyazı Maa Hendek Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim 

husûsunda, Akyazı Ma’a Hendek Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti  

Akyazı Ma’a Hendek Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk 

yedi senesi Cemâziye’l-evvelisi on dokuzuncu gününe gelince vürûd iden defterin yekûnu 
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kırk bin beş yüz on altı kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin beş yüz on altı kuruşunu tenzîl 

ile sahhu’l-bâkî otuz yedi bin kuruşun tevzi’çün 

 

940 

Adapazarı Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, 

Adapazarı Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti  

Adapazarı Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] ] kırk altı senesi zilkaidetü-ş şerîfesi on 

yedinci gününden kırk yedi senesi Cemâziye’l-âhiresi on birinci gününe gelince vürûd 

defterin yekûnu bir yük otuz sekiz bin iki yüz altmış dokuz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on 

bin iki yüz altmış dokuz kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî bir yük yirmi sekiz bin kuruşun 

tevzi’çün  

 

941 

Ecsafi (?) Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, Ecsafi 

(?) Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti  

Ecsafi (?) Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre  

Kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı Kasımına gelince altı aylık olmak üzere 

vürûd iden defterin yekûnu on üç bin dokuz yüz yirmi altı kuruşa bâliğ bit tedkîk dokuz yüz 

yirmi altı buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî on üç bin kuruşun tevzi’çün 

 

942 

Sarı Çayır Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Sarı 

Çayır Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Sarı Çayır Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından143 kırk yedi 

senesi rûz-ı Kasımına gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu on dört bin 

dokuz yüz otuz üç kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dokuz yüz otuz üç kuruşunu tenzîl ile 

sahhu’l-bâkî on dört bin kuruşun tevzi’çün 

 

                                                           
143 Orijinal metinde “Hızırından” kelimesi yazılmamıştır. 
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943 

Turhal Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Turhal 

Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Turhal Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu iki yük yirmi bin 

sekiz yüz on beş bin kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on yedi bin on beş kuruşunu tenzîl ile 

sahhu’l-bâkî iki yük dokuz bin sekiz yüz kuruşun tevzi’çün 

 

944 

Mihalic Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Mihalic 

Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Mihalic Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu iki yük seksen beş 

bin iki yüz seksen üç kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yirmi bin iki yüz seksen üç kuruşunu 

tenzîl ile sahhu’l-bâkî iki yük altmış beş bin kuruşun tevzi’çün 

 

945 

Uşak Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Dergâh-ı Âli 

kapûcu-başlarından Uşak voyvodası el-hâc Derviş Bey’e, nâ’iblere ve vesâîreye 

hükümdür. 

Bir sûreti 

Dergâh-ı ‘Âli kapûcu-başlarından Uşak Voyvodası el-hâc Derviş Bey dâme mecdihûya ve 

nâ’ib ve vesâ’îre [boş] bu def‘a Uşak ve Niyaz kazâlarının kırk altı senesi martından kırk yedi 

senesi Rebi‘ü’l-âhiri on beşinci gününe gelince vürûd iden defterin yekünu iki yük altmış iki 

bin üç yüz altmış üç kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yirmi iki bin üç yüz altmış üç kuruşunu 

tenzîl ile sahhu’l-bâkî iki yük kırk bin kuruşu tevzi’çün  

 

946 

İznik Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda İznik 

Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 
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Bir sûreti 

İznik Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince  vürûd iden defterin yekûnu seksen yedi bin dört yüz otuz beş buçuk 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin dört yüz otuz beş buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî 

seksen dört bin kuruşun tevzi’çün 

 

Sayfa 148 

 

947 

Sofya Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Sofya 

Nâibi’ne âyâna vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Sofya Nâ’ibi’ne  â‘yân vesâ’îre [boş] kırk yedi144 senesi Cemâziye’l-evveli gurresinden 

Şevvâli’l-mükerremi gâyetine gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu iki 

yük üç bin dört yüz seksen üç kuruşu yirmi dokuz paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yirmi üç bin 

dört yüz seksen üç kuruş yirmi dokuz parasını tenzîl ile sahhu’l-bâkî bir yük seksen bin 

kuruşun tevzi’çün 

 

948 

Sofya Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Sofya 

Nâibi’ne, âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Yine Sofya Nâ’ibi’ne  â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi Zi’l-hîccetü-ş şerîfesi gurresinden 

kırk yedi senesi Cemâziye’l-evvelisi gâyetine gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden 

defterin yekûnu bir yük doksan altı bin dokuz yüz seksen altı kuruş on dört paraya bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk on altı bin dokuz yüz seksen altı on dört parasını tenzîl ile sahhu’l-bâkî bir 

yük seksen bin kuruşun tevzi’çün 

 

949 

Şeyhlü Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Şeyhlü 

Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

                                                           
144 Orijinal metinde kırk beş yazıyor. 



75 

 

Bir sûreti 

Şeyhlü Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

Cemâziye’l-evvelisi gurresine gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük otuz beş bin iki yüz 

seksen dört kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk sekiz bin iki yüz seksen dört kuruşunu tenzîl ile 

sahhu’l-bâkî bir yük yirmi yedi bin kuruşun tevzi‘ çü 

 

950 

HanCedid Ma’a Yıldızeli Kazâsı’nın, 1247 senesi vergi alımında yapılan indirim 

husûsunda, HanCedid Ma’a Yıldızeli Nâibi’ne vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

HanCedid Ma’a Yıldızeli Nâ’ibi’ne  vesâ’îre [boş] kırk yedi senesi Muharremü’l-harâmı 

gurresinden Cemâziye’l-âhiresi on beşinci gününe gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi 

dört bin yüz kırk dört buçuk kuruşa bâliğ olmak bi’t-tedkîk bin kırk dört buçuk kuruş tenzîl ile 

sahhu’l-bâkî yirmi üç bin yüz kuruşun tevzi’çün  

 

951 

Artukâbad Kazâsı’nın, 1247 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda 

Artukâbad Nâibi’ne  ve âyân ve vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Artukâbad Nâ’ibi’ne  ve â‘yân ve vesâ’îre [boş] kırk yedi senesi Muharremü’l-harâmı 

gurresinden Cemâziye’l-âhiresi gâyetine gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi yedi bin 

yüz doksan üç kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin doksan üç kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî 

yirmi altı bin yüz kuruşun tevzi’çün  

 

952 

Enüllü Kazâsı’nın, 1247 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Enüllü Kazâsı 

Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti  

Enüllü Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk yedi senesi Muharremü’l-harâmı 

gurresinden Cemâziye’l-âhiresi gâyetine gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin 

yekûnu dört bin yetmiş iki buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yetmiş iki buçuk kuruşunu 

tenzîl ile sahhu’l-bâkî dört bin kuruşun tevzi’çün  
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953 

Kelemgat Kazâsı’nın, 1247 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Kelemgat 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Kelemgat Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk yedi senesi Muharremü’l-harâmı gurresinden 

Cemâziye’l-âhiresi gâyetine gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu dokuz 

bin altı yüz on üç buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki yüz on üç buçuk kuruşunu tenzîl ile 

sahhu’l-bâkî dokuz bin dört yüz kuruşun tevzi’çün  

 

954 

Mecidözü Kazâsı’nın, 1247 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Mecidözü 

Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Mecidözü Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk yedi senesi Muharremü’l-harâmı 

gurresinden Cemâziye’l-âhiresi gâyetine gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin 

yekûnu yirmi bir bin dokuz yüz kırk bir kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dokuz yüz kırk bir 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî yirmi bir bin kuruşun tevzi’çün  

 

955 

Sivasili Kazâsı’nın, 1247 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Sivasili 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Sivasili Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk yedi senesi Muharremü’l-harâmı gurresinden 

Cemâziye’l-âhiresi gâyetine gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu yirmi 

bir bin dört yüz seksen üç kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin otuz üç kuruşunu tenzîl ile 

sahhu’l-bâkî yirmi bin dört yüz elli kuruşun tevzi’çün 

 

956 

Sivas Sancağı’nın, 1247 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Kapucû-

başılarından Sivas Sancağı Mütesellimi Seyyid Sa‘id  Bey’e, ve Sivas Kadısı’na vesâ’îre 

hükümdür. 
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Bir sûreti 

Kapucû-başılarından Sivas Sancağı Mütesellimi himmet zâde Seyyid Sa‘id  dâme mecdihûya 

ve Sivas Kadısı’na vesâ’îre [boş] nefs-i Sivas Kazâsı’nda kırk yedi senesi recübü’l-ferdi 

itibarıyla vürûd edilen defterin yekûnu seksen beş bin yedi yüz on dört kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk iki bin yedi yüz on dört kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî seksen üç bin kuruşu 

tevzi’çün 

 

957 

Turhal Kazâsı’nın, 1247 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Turhal 

Nâibi’ne  âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Turhal Nâ’ibi’ne  â‘yân vesâ’îre [boş] kırk yedi senesi Muharremü’l-harâmı gurresinden 

Cemâziye’l-âhiresi gâyetine gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu yirmi 

bin sekiz yüz seksen altı buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yüz seksen altı buçuk kuruşunu 

tenzîl ile sahhu’l-bâkî yirmi bin kuruşun tevzi’çün  

 

958 

Hüseyinâbad Kazâsı’nın, 1247 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, 

Hüseyinâbad Nâibi’ne  ve âyân vesâ’îre hükümdür. 

Bir sûreti 

Hüseyinâbad Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk yedi senesi Muharremü’l-harâmı 

gurresinden Cemâziye’l-âhiresi gâyetine gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin 

yekûnu on altı bin dokuz yüz yetmiş kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk beş yüz yetmiş kuruşunu 

tenzîl ile sahhu’l-bâkî on altı bin dört yüz kuruşun tevzi’çün  

 

959 

Niksar Kazâsı’nın, 1247 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Niksar 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür.  

Bir sûreti 

Niksar Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk yedi senesi Muharremü’l-harâmı gurresinden 

Cemâziye’l-âhiresi gâyetine gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu kırk 
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bin sekiz yüz seksen üç kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin üç yüz seksen üç kuruşunu tenzîl 

ile sahhu’l-bâkî otuz dokuz bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

960 

Karayaka ve Taşâbâd ve Sonısa ve Eyran Kazâlarının, 1247 senesi vergi alımında 

yapılan indirim husûsunda, Karayaka ve Taşâbâd ve Sonısa ve Eyran Nâ’ibi’ne  ve âyân 

vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Karayaka ve Taşâbâd ve Sonısa ve Eyran Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk yedi senesi 

Muharremü’l-harâmı gurresinden Cemâziye’l-âhiresi gâyetine gelince altı aylık olmak üzere 

vürûd iden defterin yekûnu kırk bir bin dokuz yüz yirmi sekiz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk 

bin üç yüz yirmi sekiz kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî kırk bin altı yüz kuruşun tevzi’çün  

 

961 

Şehirköy Kazâsı’nın, 1247 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, Şehirköy 

Kadısı’na ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Şehirköy Kadısı’na ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk yedi senesi Muharremü’l-harâmı 

gurresinden Cemâziye’l-evvelisi gâyetine gelince beş aylık olmak üzere vürûd iden defterin 

yekûnu elli beş bin iki yüz on beş kuruş dokuz paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dokuz bin iki 

yüz on beş kuruş dokuz parasını tenzîl ile sahhu’l-bâkî bir yük kırk altı bin kuruşun tevzi’çün  

 

962 

Yakrân Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Yakrân 

Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür.  

Bir sûreti 

Yakrân Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre kırk altı senesi Zilkaidetü-ş şerîfesi on beşinci 

gününden kırk yedi senesi rûz-ı Kasımına gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin 

yekûnu altmış bir bin dört yüz otuz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört bin altı yüz otuz 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî elli yedi bin kuruşun tevzi’çün  
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963 

Sivas Eyâleti’nın, 1247 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Sivas Kadısı’na 

âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Sivas Kadısı’na â‘yân vesâ’îre [boş] bu def‘a Bafra Nâhiyesi’nden kırk yedi senesi recebü’l-

ferdi itibarıyla vürûd iden defterin yekûnu yirmi iki bin üç yüz doksan üç kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk dokuz yüz doksan üç kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî yirmi bir bin dört yüz 

kuruşun tevzi’çün 

 

964 

Kazâbâd Kazâsı’nın, 1247 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Kazâbâd 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Kazâbâd Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk yedi senesi Muharremü’l-harâmı gurresinden 

Cemâziye’l-âhiresi gâyetine gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu yirmi 

altı bin yedi yüz yirmi altı kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin yedi kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-

bâkî yirmi beş bin yedi yüz kuruşun tevzi’çün  

 

965 

Karakuş Kazâsı’nın, 1247 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Karakuş 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür.  

Bir sûreti  

Karakuş Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk yedi senesi Muharremü’l-harâmı gurresinden 

Cemâziye’l-âhiresi gâyetine gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu yirmi 

üç bin iki yüz kırk bir buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dokuz yüz kırk bir buçuk 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî yirmi iki bin üç yüz kuruşun tevzi’çün  

 

966 

Tazkırı Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, Tazkırı 

Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 
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Bir sûreti 

Tazkırı Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz dokuz bin sekiz yüz altmış iki kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk iki bin üç yüz yetmişiki kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî otuz yedi bin beş 

yüz kuruşun tevzi’çün 

 

967  

Soma’nın, 1247 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, Soma Kadısı’na ve 

voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Soma Kadısı’na ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk yedi senesi Muharremü’l-harâmı gurresinden 

Cemâziye’l-âhiresi on beşinci gününe gelinceye değin vürûd iden defterin yekûnu yirmi altı 

bin üç yüz elli dört kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin üç yüz elli dört kuruşunu tenzîl ile 

sahhu’l-bâkî yirmi beş bin kuruşun tevzi’çün  

 

968 

Yenice Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, Yenice 

Taraklı Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Yenice Taraklı Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi 

senesi rûz-ı Kasımına gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu altmış altı bin 

yirmi üç kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört bin yirmi üç kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî 

altmış iki bin kuruşun tevzi’çün 

 

969 

Gevye Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Geyve 

Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Geyve Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu altmış altı bin dört 

yüz doksan iki kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört bin doksan iki kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-

bâkî altmış iki bin kuruşun tevzi’çün 
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970 

Kütahya Sancağı’nın, 1247 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, kapucû-

başılardan Kütahya Mütesellimi Halîl Kamil Bey’e, ve nâ’ib vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Kapucû-başılardan Kütahya Mütesellimi Halîl Kamil dâme mecdihûya ve nâ’ib vesâ’îre [boş] 

nefs-i Kütahya Kazâsı’nda kırk yedi senesi Muharremü’l-harâmı gurresinden Cemâziye’l-

âhiresi gâyetine gelinceye altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu iki yük sekiz bin 

seksen dört kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on üç bin sekiz yüz seksen dört kuruşunu tenzîl ile 

sahhu’l-bâkî bir yük doksan beş bin kuruşun tevzi’çün 

 

971 

Güvercinlik Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, 

Güvercinlik Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Güvercinlik Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi 

senesi rûz-ı Kasımına gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu otuz üç bin 

beş yüz seksen iki kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki yüz seksen iki kuruşunu tenzîl ile 

sahhu’l-bâkî otuz üç bin kuruşun tevzi’çün 

 

972 

Eyorac Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Eyoro 

Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Eyoro Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu altmış bir bin dokuz yüz doksan beş kuruş 

yirmi iki paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî elli sekiz bin 

dokuz yüz doksan beş kuruş yirmi iki paranın tevzi’çün 

 

973 

Radomir Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Radomir 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 
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Bir sûreti 

Radomir Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk üç bin otuz dört kuruş otuz dokuz 

paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin otuz dört kuruş otuz dokuz parasını tenzîl ile sahhu’l-

bâkî kırk bir bin kuruşun tevzi’çün 

 

974 

Kayseri ’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Kayseri Nâibi’ne  

ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Kayseri Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu iki yük doksan beş 

bin yüz elli bir kuruşa bâliğ olmuş bi’l-müte‘âlâ‘a ol vecihle tevzi’çün 

 

975 

Birgi Kazâsı’nın, 1247 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Birgi Nâibi’ne  

ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Birgi Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk yedi senesi Saferü’l-hayrı gurresinden 

Cemâziye’l-evvelisi gâyetine gelince dört aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu 

doksan iki bin altı yüz kırk dokuz buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin altı yüz kırk 

dokuz buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l bâkî yekûn seksen dokuz bin kuruşun tevzi’çün  

 

976 

Ezine Kazdağı Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, 

Ezine Kazdağı Nâibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre hüküm 

Bir sûreti 

Ezine Kazdağı Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi 

senesi rûz-ı Kasımına gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu yetmiş yedi 

bin yüz doksan beş buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört yüz doksan beş buçuk kuruşunu 

tenzîl ile sahhu’l-bâkî yetmiş altı bin yedi yüz kuruşun tevzi’çün 
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977 

Kala-i Sultaniye Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, 

Kala-i Sultaniye Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Kal‘a-i Sultaniye Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi 

senesi rûz-ı Kasımına gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu otuz dokuz 

bin yedi yüz doksan dokuz buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki yüz doksan dokuz buçuk 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî otuz dokuz bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

978 

Biga Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Biga Kazâsı 

Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Biga Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] nefs-i Biga Kazâsı’nın kırk altı senesi rûz-ı 

Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı Kasımına gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin 

yekûnu yetmiş sekiz bin altı buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk beş yüz altı buçuk kuruşunu 

tenzîl ile sahhu’l-bâkî yetmiş yedi bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

979 

Çaki Kazâsı’nın, 1247 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Çaki Nâibi’ne  

ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Çaki Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımı itibarıyla vürûd iden 

defterin yekûnu elli sekiz bin beş yüz altmış sekiz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç yüz on 

sekiz kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî elli sekiz bin iki yüz elli kuruşun tevzi’çün 

 

980 

Labseki Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Labseki 

Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Labseki Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu altmış beş bin iki 
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yüz otuz dört kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç yüz otuz dört kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî 

altmış dört bin dokuz yüz kuruşun tevzi’çün 

 

981 

Berne Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Berne 

Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Berne Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi Cemâziye’l-evvelisi on beşinci 

gününden kırk yedi senesi Saferü’l hayr-ı gurresine gelince sekiz buçuk aylık olmak üzere 

vürûd iden defterin yekûnu iki yük yirmi bin yedi yüz altmış iki kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk on bin yedi yüz altmış iki kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî iki yük on bin kuruşun 

tevzi’çün 

 

982 

Yörükan-ı Araç Kazâsı’nın, 1247 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda 

Yörükan-ı Araç Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Yörükan-ı Araç Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımı itibarıyla 

vürûd iden defterin yekûnu beş bin beş yüz on bir buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki 

yüz on bir buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî beş bin üç yüz kuruşun tevzi’çün 

 

983 

Küre-i Cedid Kazâsı’nın, 1247 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, Küre-i 

Cedid Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Küre’i Cedid Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımı itibarıyla vürûd 

iden defterin yekûnu üç bin dokuz yüz beş kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki yüz beş 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî üç bin yedi yüz kuruşun tevzi’çün 

 

984 

İnebolu Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, İnebolu 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 
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Bir sûreti 

İnebolu Nâ’ibi’ne  ve  â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu on bir bin yüz on 

dokuz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk sekiz yüz on dokuz kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî on 

bin üç yüz kuruşun tevzi’çün 

 

985 

Zari Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Zari Nâibi’ne  

ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Zari Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu on bin otuz üç buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk beş yüz otuz üç buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî dokuz bin beş yüz kuruşun 

tevzi’çün 

 

986 

Küre’i Nühas Kazâsı’nın, 1247 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, Küre’i 

Nühas Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Küre’i Nühas Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasım itibarıyla vürûd 

iden defterin yekûnu otuz bir bin üç yüz on kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin yüz on 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî yirmi dokuz bin iki yüz kuruşun tevzi’çün 

 

987 

Göl Maa Daday Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda 

Göl Maa Daday Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Göl Ma’a Daday Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi 

senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu on yedi bin sekiz yüz elli dört buçuk 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin elli dört buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî on altı bin 

sekiz yüz kuruşun tevzi’çün 
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988 

Gökçeağaç Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda 

Gökçeağaç Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Gökçeağaç Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu on üç bin yetmiş yedi buçuk kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk dokuz yüz yetmiş yedi buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî on iki bin yüz 

kuruşun tevzi’çün 

 

989 

(Silik) Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda (silik) 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

(Silik) Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi dokuz bin üç yüz seksen bir kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk bin sekiz yüz seksen bir kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî yirmi yedi bin beş 

yüz kuruşun tevzi’çün 

 

990 

Efteni Daday Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, 

Efteni Daday Nâibi’ne  âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Efteni Daday Nâ’ibi’ne  â‘yân vesâ’îre [boş]kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu on dört bin yüz doksan beş kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk bin kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî on üç bin yüz doksan beş kuruşun 

tevzi’çün 

 

Sayfa 150 

 

991 

Çanlı Kazâsı’nın, 1247 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Çanlı Nâibi’ne  

ve âyân vesâîreye hükümdür. 
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Bir sûreti 

Çanlı Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımı itibarıyla vârid eden 

defterin yekûnu on yedi bin dokuz yüz doksan dokuz buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin 

doksan dokuz buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî on altı bin dokuz yüz kuruşun tevzi’çün 

 

992 

Alayörük Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda 

Alayörük Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Alayörük Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu iki bin üç yüz yetmiş altı kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk yüz yirmi altı kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî iki bin iki yüz elli kuruşun 

tevzi’çün 

Fi Evâsıt-ı B 47 

 

993 

Estefan Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Estefan 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Estefan Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz bin dört yüz otuz bir kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk iki bin otuz bir kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî yirmi sekiz bin dört yüz 

kuruşun tevzi’çün 

 

994 

Durağan Kazâsı’nın, 1246 -47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Durağan 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Durağan Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi üç bin yedi yüz doksan beş buçuk 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin beş yüz doksan beş buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî 

yirmi iki bin iki yüz kuruşun tevzi’çün 
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995 

Akyaka Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Akkaya 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Akkaya Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu on altı bin yüz doksan kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk bin doksan kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî on beş bin yüz kuruşun tevzi’çün 

 

996 

Köni Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Köni 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Köni Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi iki bin dört yüz yetmiş iki kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk bin dört yüz yetmiş iki kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî yirmi bir bin 

kuruşun tevzi’çün 

 

997  

Taşkesri Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Taşkesri 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Taşkesri Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk sekiz bin üç yüz elli altı buçuk kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin üç yüz elli altı buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî kırk beş 

bin kuruşun tevzi’çün 

 

998 

Boyabat Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Boyabat 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Boyabat Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu altmış dört bin yedi yüz yirmi beş kuruşa 
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bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört bin iki yüz yirmi beş kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî altmış bin 

beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

999 

Ezinol Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Ezinol 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Ezinol Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk dokuz bin dokuz yüz beş kuruş otuz sekiz 

paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin dokuz yüzkuruş otuz sekiz parasını tenzîl ile sahhu’l-

bâkî kırk altı bin kuruşun tevzi’çün 

 

1000 

Perzinik (?) Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, 

Perzinik (?) Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Perzinik (?) Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz dokuz bin üç yüz otuz dokuz kuruş 

yirmi paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin altı yüz otuz dokuz kuruş yirmi parasını tenzîl ile 

sahhu’l-bâkî otuz altı bin yedi yüz kuruşun tevzi’çün 

Fi Evâsıt-ı B 47 

 

1001 

Timurhisar Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda 

Timurhisar Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Timurhisar Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu doksan iki bin altı yüz elli iki kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk altı bin yüz elli iki kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî seksen altı bin beş yüz 

kuruşun tevzi’çün 
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1002 

Boyalı Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Boyalı 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Boyalı Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu on altı bin yedi yüz yetmiş sekiz kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk bin sekiz kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî on beş bin yedi yüz yetmiş 

kuruşun tevzi’çün 

 

1003 

Merküze Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Merküze 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Merküze Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi dört bin üç yüz otuz sekiz kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin beş yüz kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî yirmi iki bin sekiz yüz 

kuruşun tevzi’çün 

 

1004 

Sırt Kazâsı’nın, 1247 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Sırt Nâibi’ne  ve 

âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Sırt Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımı itibarıyla vürûd iden 

defterin yekûnu on dört bin üç yüz yirmi dokuz buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dokuz 

yüz yirmi dokuz buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî on üç bin yedi yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1005 

Kırkklise Kazâsı’nın,1247 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Kırıkkilise 

Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Kırıkkilise Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk yedi senesi Saferü’l-hayrın beşinci 

gününden Cemâziye’l-âhiresi yirmi birinci gününe gelince dört buçuk aylık olmak üzere 
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vürûd iden defterin yekûnu on iki bin yüz bir buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk sekiz yüz 

bir buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî on bir bin üç yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1006 

Durağan Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Durağan 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Durağan Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi beş bin üç yüz altmış kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk bin üç yüz altmış kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî iki bin dört yüz kuruşun 

tevzi’çün 

 

1007 

Azdavay Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Azdavay 

Nâibi’ne  âyân vesâîreye hüküm. 

Bir sûreti 

Azdavay Nâ’ibi’ne  â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu yirmi bir bin iki yüz on 

buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç yüz yetmiş yedi buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-

bâkî yirmi bin sekiz yüz otuz üç145 kuruşun tevzi’çün 

 

1008 

Araç Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Araç 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür.  

Araç Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi üç bin üç yüz seksen beş kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk bin üç yüz seksen beş kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî yirmi iki bin kuruşun 

tevzi’çün 

 

 

 

                                                           
145 Orijinal metinde 20.300 yazıyor. 
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1009 

Göl Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Göl Nâibi’ne  

ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Göl Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu on altı bin dokuz yüz üç kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk bin üç kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî on beş bin dokuz yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1010 

Hoşalay Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Hoşalay 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Hoşalay Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi dört bin beş yüz doksan sekiz buçuk 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin beş yüz doksan sekiz buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-

bâkî yirmi üç bin kuruşun tevzi’çün 

 

Sayfa 151 

 

1011 

Kinolu Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Kinolu 

Nâibi’ne  ve âyân ve vesâîreye hükümdür. 

Kinolu Nâ’ibi’ne  ve â‘yân ve vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz üç bin dört yüz altmış iki kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk iki bin iki yüz altmış iki kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî otuz bir bin iki yüz 

kuruşun tevzi’çün 

 

1012 

Sorgun Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Sorgun 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 
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Bir sûreti 

Sorgun Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-

ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu on beş bin yedi yüz on bir buçuk kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk bin on bir buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî on dört bin yedi yüz 

kuruşun tevzi’çün 

 

1013 

Cidde Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Cidde 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Cidde Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi üç bin sekiz yüz on dört kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk iki bin on dört kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî yirmi bir bin sekiz yüz 

kuruşun tevzi’çün 

 

1014 

Sinop Eyâleti’nin, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Sinop 

Nâibi’ne  ve silahşörlerin Muhafızı vezirlerinden olan Seyyid Hüseyin Bey’e, ileri 

gelenlere vesâîreye hükümdür. 

Sinob Nâ’ibi’ne  ve silahşörandan Muhâfızın vüzerâdan Seyyid Hüseyin Bey zîde mecdihûya 

vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd 

iden defterin yekûnu elli iki bin altı yüz on bir kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört bin yüz on 

bir kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî kırk sekiz bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1015 

Yarhisar Maa Pazarcık Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim 

husûsunda, Yarhisar Ma’a Pazarcık Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Yarhisar Ma’a Pazarcık Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi Zi’l-hîccetü-ş 

şerîfesi gurresinden kırk yedi senesi Rebi‘ü’l-âhirisi gâyetine gelince beş aylık olmak üzere 

vürûd iden defterin yekûnu yirmi bir bin sekiz yüz doksan kuruş ve dört paraya bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk bin üç yüz doksan kuruş dört parasını tenzîl ile sahhu’l-bâkî yirmi bin beş yüz 

kuruşun tevzi’çün 
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1016 

Ustrumca Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda 

Ustrumca Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Ustrumca Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk beş bin sekiz yüz kırk üç buçuk 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk beş yüz kırk üç buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî kırk beş 

bin üç yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1017 

Menlik Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Menlik 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Menlik Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-

ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu seksen altı bin dokuz yüz seksen dört kuruş 

yirmi iki paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yedi bin dokuz yüz seksen dört kuruş yirmi iki 

parasını tenzîl ile sahhu’l-bâkî yetmiş dokuz bin kuruşun tevzi’çün 

 

1018 

Gümüş Maa Hacıköy Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim 

husûsunda, Gümüş Maa Hacıköy Nâibi’ne  Gümüş Madeni Hümâyûn’a ve nâ’iblerine 

ve adı geçen yerlerin Emini Osman bey’e vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Gümüş Ma’a Hacıköy Nâ’ibi’ne  Gümüş M‘âdeni Hümâyûn’a merbût kazâların nâ’iblerine ve 

Hâcegândan m‘âden mezbûr emîni ‘Osman zîde mecdihûya vesâ’îre [boş] kırk altı senesi 

martından Ağustos gâyetine gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu seksen 

bir bin dokuz yüz altmış beş buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört bin dokuz yüz altmış 

beş buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî yetmiş yedi bin kuruşun tevzi’çün  

 

1019 

Nik Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Nik Nâibi’ne  

ve âyân vesâîreye hükümdür. 
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Bir sûreti 

Nik Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu seksen dört bin yedi yüz kırk üç kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk beş bin yedi yüz kırk üç kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî yetmiş dokuz bin 

kuruşun tevzi’çün 

 

1020 

Yalakâbâd Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda 

Yalakâbâd Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Yalakâbâd Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük altı bin sekiz yüz elli beş kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yedi bin üç yüz elli beş kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî doksan dokuz 

bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1021 

Hazergrad Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Koca-

başılardan Hazergrad âyânı Emmiş Bey’e, ve nâ’ib vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Koca-başılardan Hazergrad Â‘yânı ‘Emmiş dâme mecdihûya ve nâ’ib vesâ’îre [boş] kırk altı 

senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu elli 

dokuz bin altı yüz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin yüz kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî 

elli yedi bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1022 

Şumnu Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Şumnu 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Şumnu Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-

ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yetmiş üç bin dört yüz on dört kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk dört bin on dört kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî altmış dokuz bin dört yüz 

kuruşun tevzi’çün 
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1023 

Ruscuk Mütesellimi’ne, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, Koca-

başılardan Rusçuk Mütesellimi Hasan Bey Bey’e, nâ’ib vesâ’îre hükümdür. 

Bir sûreti 

Koca-başılardan Rusçuk Mütesellimi Hasan Bey dâme mecdihûya nâ’ib vesâ’îre [boş] kırk 

altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu 

bir yük otuz üç bin dört yüz yirmi beş buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk sekiz bin dört yüz 

yirmi beş buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî bir yük yirmi beş bin kuruşun tevzi’çün 

 

1024 

Eşnir Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Eşnir 

Kadısı’na ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Eşnir Kadısı’na ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu doksan dört bin dokuz yüz otuz kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk dört bin dokuz yüz otuz kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî doksan bin kuruşun 

tevzi’çün 

 

1025 

Ziştovi Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Ziştovi 

Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Ziştovi Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz sekiz bin kuruşa bâliğ olmuş bi’l-

müte‘âlâ 

 ol vecihle tevzi‘  iktizâ eylediği beyanıyla  

 

1026 

Rahve Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Kapucû-

başılarından Rahve âyânı Genç Osman dâme mecdihûya ve nâ’ib vesâîreye hükümdür. 
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Bir sûreti 

Kapucû-başılarından Rahve â‘yân’ı Genç ‘Osman dâme mecdihûya ve nâ’ib vesâ’îre [boş] 

kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin 

yekûnu kırk iki bin kuruşa bâliğ olmuş bi’l-müte‘âlâ ol vecihle tevzi‘  iktizâ eylediği 

beyanıyla 

 

1027 

Bofça Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Kapucû-

başılarından Bofça Âyânı el-hâc Mehmet Bey’e, nâib vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Kapucû-başılarından Bofça â‘yân’ı el-hâc Mehmed dâme mecdihûya ve nâ’ib vesâ’îre [boş] 

kırk altı senesi rûz-ı Hızırından rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu seksen iki 

bin dokuz yüz altmış yedi kuruşa bâliğ olmuş bi’l-müte‘âlâ ol vecihle tevzi‘  iktizâ eylediği 

beyanıyla 

  

1028 

Başkilise Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Başkilise 

Nâibi’ne  ve Hâcegân-ı voyvodası Mehmet Ataullah zîde mecdihûya ve vesâîreye 

hükümdür. 

Bir sûreti 

Başkilise Nâ’ibi’ne  ve Hâcegân-ı voyvodası Mehmed ‘Ataullah zîde mecdihûya ve vesâ’îre 

[boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden 

defterin yekûnu kırk üç bin yük kırk iki buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin altı yüz 

kırk iki kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî kırk bin beş yüz kuruş yirmi iki paranın tevzi’çün  

 

1029 

Seferihisar Günyüzü Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim 

husûsunda, Seferihisar Günyüzü Nâibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre hükümdür. 

Bir sûreti 

Seferihisar Günyüzü Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi Zi’l-hîccetüş-

şerîfesi gurresinden kırk yedi senesi Cemâziye’l-âhiresi gurresine gelince vürûd iden defterin 
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yekûnu altmış iki bin iki yüz yirmi buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin yirmi buçuk 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî elli dokuz bin iki yüz kuruşun tevzi’çün  

 

1030 

Milmuz Nâibi’ne Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda 

Milmuz Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Milmuz Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük yetmiş dokuz bin dört yüz otuz altı 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on iki bin dört yüz otuz altı kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî bir 

yük altmış bin kuruşun tevzi’çün 

 

Sayfa 152 

 

1031 

Tire Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, Tire Nâibi’ne  

ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Tire Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-

ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu iki yük otuz beş bin beş yüz altmış üç buçuk 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on iki bin altmış üç bucuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî iki 

yük yirmi üç bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1032 

Ilıca-i Bergama Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, 

Ilıca-i Bergama Nâibi’ne ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Ilıca-i Bergama Nâ’ibi’ne ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi 

senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yetmiş üç bin yedi yüz yirmi beş 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört bin yedi yüz yirmi beş kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî 

altmış dokuz bin kuruşun tevzi’çün 

 



99 

 

1033 

Bigadiç Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Bigadiç 

Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Bigadiç Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük kırk bir bin iki yüz elli sekiz 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dokuz bin iki yüz elli sekiz kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî bir 

yük otuz iki bin kuruşun tevzi’çün 

 

1034 

Sındırgı Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda hüküm. 

Bir sûreti 

Sındırgı Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük yirmi dokuz bin iki yüz kırk beş 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk sekiz bin iki yüz kırk beş kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî bir 

yük yirmi bir bin kuruşun tevzi’çün 

 

1035 

Aydın Sancağı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Kapucû-

başılarından Aydın Sancağı Mütesellimi el-hâc Eyyüb Bey’e, ve adı geçen sancağın 

hakimlerine vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Kapucû-başılarından Aydın Sancağı Mütesellimi el-hâc Eyyüb dâme mecdihûya ve livâ-yı 

mezbûrun hükkâmına vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu iki yük yetmiş iki bin altı yüz otuz üç kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on bin altı yüz otuz üç kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî iki yük altmış 

iki kuruşun tevzi’çün 

 

1036 

Kelas Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Birgi 

Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 
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Bir sûreti 

Birgi Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] bu def‘a Birgi Kazâsı’na mûzaf Kelas Kazâsı’nın 

kırk altı senesi rûz-ı Kasımı itibarıyla vürûd iden defterin yekûnu kırk üç bin on kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk üç bin on kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî kırk bin kuruşun tevzi’çün 

 

1037 

Ödemiş Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Birgi 

Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Birgi Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] def‘a Birgi Kazâsı’na mûzaf Ödemiş Kazâsı’nın 

kırk altı senesi rûz-ı Kasımı itibarıyla vürûd iden defterin yekûnu bir yük yetmiş yedi bin üç 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on bir bin beş yüz üç kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî bir yük 

altmış beş bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1038 

Bozdoğan Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda 

Bozdoğan Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Bozdoğan Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu elli yedi bin dokuz yüz kırk dokuz buçuk 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin dokuz yüz kırk dokuz buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-

bâkî elli dört bin kuruşun tevzi’çün 

 

1039 

Birgi Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Birgi 

Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Birgi Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Kasımı itibarıyla vürûd iden 

defterin yekûnu doksan yedi bin yirmi üç kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk altı bin yirmi üç 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî doksan bir bin kuruşun tevzi’çün 
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1040 

Gördek Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Gördek 

Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Gördek Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu seksen yedi bin beş yüz yirmi bir buçuk 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk altı bin beş yüz yirmi bir buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-

bâkî seksen bir bin kuruşun tevzi’çün 

 

1041 

Saruhan Sancağı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda kapûcu-

başlarından Saruhan Sancağı Mütesellimi el-hâc Mehmet Bey’e, ve nâ’ib vesâîreye 

hükümdür. 

Bir sûreti 

Kapûcu-başlarından Saruhan Sancağı Mütesellimi el-hâc Mehmed dâme mecdihûya ve nâ’ib 

vesâ’îre Manisa Kazâsı’nın kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı Kasımına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu iki yük yetmiş yedi bin dokuz yüz yirmi sekiz kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk yedi bin dokuz yüz yirmi sekiz kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî iki yük 

yetmiş bin kuruşun tevzi’çün 

 

1042 

Karahisar Bağlu Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, 

Karahisar Bağlu Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Karahisar Bağlu Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk 

yedi senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu altmış bir bin dört yüz otuz 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört bin dört yüz otuz kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî elli yedi 

bin kuruşun tevzi’çün 

 

1043 

Bâyindır Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Bâyindır 

Nâibi’ne , voyvodaya vesâîreye hükümdür. 
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Bir sûreti 

Bâyindır Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi Şevvâlü’l-mükerremi yirmi 

altıncı gününden kırk yedi senesi Rebi‘ü’l-âhiri yirmi altıncı gününe gelince vürûd iden 

defterin yekûnu bir yük doksan altı bin sekiz yüz altmış dokuz buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk on bir bin sekiz yüz altmış dokuz buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî bir yük seksen 

beş bin kuruşun tevzi’çün 

 

1044 

Saruhan Sancağı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Dergâh-ı 

Âli Kapucû-başılarından Saruhan Sancağı Mütesellimi el-hâc Mehmet Bey’e, ve adı 

geçen sancağın hakimlerine vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Dergâh-ı ‘Âli Kapucû-başılarından Saruhan Sancağı Mütesellimi el-hâc Mehmed dâme 

mecdihûya ve livâ-yı mezbûrun hükkâmına vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk 

yedi senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu iki yük altmış dört bin dört yüz 

yetmiş iki kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yedi bin dört yüz yetmiş iki kuruşunu tenzîl ile 

sahhu’l-bâkî iki yük elli yedi bin kuruşun tevzi’çün 

 

1045 

Nevahi-i -i Bergama Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim 

husûsunda Nevahi-i -i Bergama Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Nevahi-i -i Bergama Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk 

yedi senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yük bir doksan dört bin yüz 

otuz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on bir bin yüz otuz kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî bir 

yük seksen üç bin kuruşun tevzi’çün 

 

1046 

Güzel Hisar Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Aydın 

Sancağı Mütesellimi el-hâc Eyyüb Bey’e, ve Güzel Hisar Nâibi’ne  vesâîreye hükümdür. 
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Bir sûreti 

Aydın Sancağı Mütesellimi el-hâc Eyyüb dâme mecdihûya ve Güzel Hisar Nâ’ibi’ne  vesâ’îre 

[boş] nefs-i Güzel Hisar Kazâsı’nın kırk yedi senesi rûz-ı Kasımı itibarıyla vürûd iden defterin 

yekûnu bir yük on yedi bin sekiz yüz yetmiş iki kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yedi bin sekiz 

yüz yetmiş iki kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî on bin kuruşun tevzi’çün 

 

1047 

Eyoracndi (?) Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, 

Eyoracndi (?) Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Eyoracndi (?) Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi 

senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yetmiş beş bin yedi yüz kırk sekiz 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk beş bin sekiz yüz kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî yetmiş bin 

yedi yüz kırk kuruşun tevzi’çün 

 

1048 

Ayasluğ Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Ayasluğ 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür 

Bir sûreti 

Ayasluğ Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu on bin iki yüz elli bir kuruş altı paraya 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk beş yüz bir kuruş altı parasını tenzîl ile sahhu’l-bâkî dokuz bin yedi 

yüz elli kuruşun tevzi’çün 

 

1049  

Amasya Sancağı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Amasya 

Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Amasya Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu sekiz bin beş yüz yetmiş beş buçuk kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk altı yüz yetmiş beş buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî sekiz bin 

yüz kuruşun tevzi’çün                                                                                         Fi Evâhir-i N 47 
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1050 

Turgutlu Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Manisa 

Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Manisa Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] bu def‘a Manisa’ya mûzaf Turgutlu Kazâsı’nın 

kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin 

yekûnu doksan bin üç yüz doksan dokuz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk altı bin sekiz yüz 

doksan dokuz kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî seksen üç bin kuruşun tevzi’çün 

 

Sayfa 153 

 

1051 

Vize Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Vize Nâibi’ne  

ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Vize Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi dokuz bin beş yüz on beş kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk iki bin on beş kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî yirmi yedi bin üç yüz kuruşun 

tevzi’çün 

Fi Evâhir-i N 47 

  

1052 

Könbek Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Könbek 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Könbek Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük otuz yedi bin yüz otuz bir kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on yedi bin yüz otuz bir kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî bir yük yirmi 

bin kuruşun tevzi’çün 
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1053 

Razlık Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Razlık 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Razlık Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu elli iki bin dört yüz altmış beş kuruş on paraya 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin dört yüz altmış beş kuruş on parasını tenzîl ile sahhu’l-bâkî elli 

bin kuruşun tevzi’çün 

 

1054 

Norakab Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Kapucû-

başılarından Norakob Â’yân Süleyman Bey’e, ve nâ’ib vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Kapucû-başılarından Norakob Â’yân Süleyman dâme mecdihûya ve nâ’ib vesâ’îre [boş] kırk 

altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu 

bir yük kırk beş bin dokuz yüz altmış bir buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on üç bin 

dokuz yüz altmış bir buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî bir yük otuz iki bin kuruşun 

tevzi’çün 

 

1055 

Dutluca Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Dutluca 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Dutluca Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük eli dokuz bin dokuz yüz otuz dört 

kuruş otuz paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on beş bindokuz yüz otuz dört kuruş otuz parasını 

tenzîl ile sahhu’l-bâkî bir yük kırk dört bin kuruşun tevzi’çün                                         

 Fi Evâhir-i R 47 

 

1056 

Ankara Sancağı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Kapucû-

başılarından Ankara Sancağı Mütesellimi Mehmet Salih Bey’e, ve adı geçen sancağın 
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hakimlerine ve İhsaniye Nâzırı olan, el-hâc Veleeddin Bey’e, ileri gelenlere vesâîreye 

hükümdür. 

Bir sûreti 

Kapucû-başılarından Ankara Sancağı Mütesellimi Mehmed Salih dâme mecdihûya ve livâ-yı 

mezbûrun hükkâmına ve Hâcegândan İhsaniye nâzırı el-hâc Veleeddin zîde mecdihûya 

vesâ’îre [boş] kırk altı senesi Muharremü’l-harâmı gurresinden Cemâziye’l-âhiresi gâyetine 

gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük yirmi sekiz bin yüz doksan dokuz buçuk kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk beş bin yüz doksan dokuz buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî bir 

yük yirmi üç bin kuruşun tevzi’çün                                                                                                

 Fi Evâhir-i Ş 47 

 

1057 

Bayramic Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda 

Bayramic Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Bayramic Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yü yük yirmi beş bin iki yüz kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk beş bin altı yüz kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî bir yük yirmi bin 

kuruşun tevzi’çün 

 

1058 

Şeyhler Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Şeyhler 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Şeyhler Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırındankırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi sekiz bin sekiz yüz on kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk iki bin üç yüz on kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî yirmi altı bin beş yüz 

kuruşun tevzi’çün 

 

1059 

Manyas Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Manyas 

Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 
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Bir sûreti 

Manyas Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi Zi’l-hîccesinin on dokuzuncu 

gününden kırk yedi senesi Cemâziye’l-âhiresinin dokuzuncu gününe gelince beş mâh on sekiz 

gün olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu yirmi üç bin dört yüz elli iki buçuk kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk bin dört yüz elli iki buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî yirmi iki bin 

kuruşun tevzi’çün 

 

1060 

Turan Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Turan 

Kadısı’na ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Turan Kadısı’na ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz iki bin üç yüz altmış iki kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk iki bin üç yüz altmış iki kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî kırk iki bin yedi 

yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1061 

Amasya Sancağı’nın, 1247 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda kapucû-

başılardan Amasya Sancağı Mütesellimi Hafız Hasan Bey’e, adı geçen sancağın 

hakimlerine vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Kapucû-başılardan Amasya Sancağı Mütesellimi Hafız Hasan dâme mecdihûya livâ-yı 

mezbûrun hükkâmına vesâ’îre kırk yedi senesi Muharremü’l-harâmı gurresinden Cemâziye’l-

âhiresi gâyetine gelince vürûd iden defterin yekûnu seksen dokuz bin iki yüz on dokuz buçuk 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin beş yüz on dokuz buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî 

seksen altı bin yedi yüz kuruş tevzi’çün  

 

1062 

Genceli Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Genceli 

Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 
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Bir sûreti 

Genceli Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu on iki bin beş yüz kırk üç kuruş on iki 

paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk sekiz yüz kırk üç kuruş on iki parası tenzîl ile sahhu’l-bâkî on 

bir bin yedi yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1063 

Köprülü Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Köprülü 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Köprülü Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük otuz yedi bin üç yüz on altı kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yedi bin üç yüz on altı kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî bir yük otuz 

bin kuruşun tevzi’çün 

 

1064 

Gölyazarı Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda 

Gölyazari Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Gölyazari Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi 

senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu doksan dokuz bin yüz on bir buçuk 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk altı bin yüz on bir buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî 

doksan üç bin kuruşun tevzi’çün 

 

1065 

Zile Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Zile Nâibi’ne  

ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Zile Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-

ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi dört bin yedi yüz otuz dört kuruş yedi 

paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yedi yüz otuz dört kuruş yedi parası tenzîl ile sahhu’l-bâkî 

yirmi dört bin kuruşun tevzi’çün 
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1066 

Kütahya Sancağı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Kütahya 

Nâibi’ne  ve âyân vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Kütahya Nâ’ibi’ne  ve â‘yân vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük on dokuz bin altı yüz on bir kuruş 

beş paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dokuz bin altı yüz on bir kuruş beş parasını tenzîl ile 

sahhu’l-bâkî bir yük on bin kuruşun tevzi’çün 

 

1067 

Hüdavendigâr Sancağı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, 

Hüdavendigâr Sancağı Mütesellimi kapucû-başı Hafız Mehmet Bey’e, ve Beruse 

Nâibi’ne  vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Hüdavendigâr Sancağı Mütesellimi kapucû-başı Hafız Mehmed dâme mecdihûya ve Beruse 

Nâ’ibi’ne  vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı Kasımına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük altmış beş bin altı yüz üç kuruş sekiz paraya bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk altı yüz üç kuruş sekiz parasını tenzîl ile sahhu’l-bâkî bir yük altmış beş bin 

kuruşun tevzi’çün 

 

1068 

Akhisar Saruhan Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda 

Akhisar Saruhan Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti 

Akhisar Saruhan Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk 

yedi senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu iki yük bin dört yüz beş buçuk 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yirmi bir bin dört yüz beş buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-

bâkî bir yük seksen bin kuruşun tevzi’çün 

 

1069 

Bergama Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda Bergama 

Nâibi’ne  ve voyvoda vesâîreye hükümdür. 
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Bir sûreti 

Bergama Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi 

senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük otuz bin yedi yüz altmış altı 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yedi bin iki yüz yetmiş altı kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî bir 

yük yirmi dört bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1070 

Karamürsel Kazâsı’nın, 1246-47 senesi vergi alımında yapılan indirim husûsunda, 

Nâibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre hükümdür. 

Bir sûreti 

Karamürsel Nâ’ibi’ne  ve voyvoda vesâ’îre [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi 

senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk dokuz bin dört yüz otuz üç 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin iki yüz otuz üç kuruşunu tenzîl ile sahhu’l-bâkî kırk altı 

bin iki yüz kuruşun tevzi’çün 

Fi Evâ’il-i Ş 247 

 

Sayfa 154  

 

1071  

Fransa tebâ‘asından ve canbaz ta’ifesinden olân Petruçla, Yafulumu ve Yavlucla’nın 

san’atlarını icrâ ederlerken gereken yardımın yapılması husûsunda Bahsi geçen 

canbazanın Anadolu tarafında geçecekleri ve kalacakları mahallerin kadılarına, 

naiblerine, âyânlarına, zabitlerine ve ileri gelenlerine hükümdür. 

Zikri âti canbazanın Anadolu cânibinden geşt-ü güzâr edecekleri mahallerin kuzât ve 

nevvâbın zîde fazlühûma ve â‘yân ve sâ’ir zâbitân zîde fazlühûma hüküm 

Fransa tebâ‘asından ve canbaz ta’ifesinden olub mukaddemce Dersa‘âdet’ime bâ-yurdu icrâ-

yı hüner ve mâheret etmiş olân Petruçla ve Yafulumu ve Yavlucla ve Estefan Mandokya ve 

İpla Toguşa nâm beş nefer Fransalılar bu def‘a Dersa‘âdet’ten Anadolu cânibine a’zimet 

murâd eyledikleri beyânıyla geşt ü güzâr eyleyecekleri mahallerde âhâliden talip olânlar içün 

i‘mâl san‘at ve mâheret eylemelerine kimesne tarafından mümâna’at olunmamak bâbında 

emr-î şerîfim südûrunu mübârek rikâb-ı kamertâb mülûkâneme arz-ı hâl takdîmiyle istid‘â ve 

istirhâm eylemeleriyle mersûmlar el hâletü hazihi Devlet-i Â’liyye’ye her sene-i mefâhire 

olunan Fransa Devlet-i teb‘asından ve san‘at ve hazeret ashâbından olarak kendi hilâfını ve 



111 

 

istid‘âları üzere varacakları yerlerde bi’t-terazi icrâ edecekleri hüner ve mâheretlerinin ve 

temaşasına zâmimet memleket tarafından ruhsat î‘tâsı husûsu iktizâ-yı hale göre hareket 

olunmak fermânım olmağın imdi siz ki kuzât ve nevvâb vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz keyfiyet 

ma‘lûmunuz üzere ber-vech-i meşrûh ‘amel ve harekete dâhil ve muhâlefet ve mümâna’at 

eylemeniz bâbında 

Fi Eva’il-i  Ş 247 

 

1072 

Erzurum, Niğde, Bozok, Sivas mütesellimleri başta olmak üzere, Rusya tarafından göç 

eden, Kars âhâlîsinin her türlü yerleşim ve iaşeleri husûsunda Bahsi geçen muhâcirîn 

bulundukları kazâların kadılarına, naiblerine, âyânlarına, zabitlerine ve ileri gelenlerine 

hükümdür. 

Zikri âti muhâcirîn bulundukları kazâların kuzât ve nevvâbına ve mütesellimine ve 

voyvodagân ve â‘yân ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm  

Serhat-ı Hakâniye’mden olân Kars Eyâleti âhâlisi bundan akdem hasbe’l-istila etrâfa nakl ve 

hicret ile şurada burada iskân eylemişlerse de bunların me’mûr-ı kadîmleri ber-mûcib ahd -û 

şart Rusya bu tarafdan bi’t-tahliye taraf-ı Devlet-i ‘Âliyye’ye  teslîm olunmuş olduğundan 

kendilerini sefaletten ve kâniye muhâcirîn merkûmenin bulundukları mahallerden kaldırıp 

vatan-ı aslilerine i‘ade ve irtica‘ olunmaları husûsuna İrâde-i Seniyye’m ta‘allûkla murûr ve 

ubûr eden mahallerin kendilerine muktezi eden ‘arabaların kazâlar tarafından tedârik ve î‘tâ 

ve haklarında mu‘avenet iltizâmının icrâsı husûsuna mübâderet eylemeleri keyfiyet-i Erzurum 

Vâlîsi ve Kayseri Mutasarrıfı’na ve Niğde ve Bozok ve Sivas mütesellimlerine vesâ’îre emsâli 

hükümetlere emr-î şerîfimle tenbîh ve te’kid kılınmış olmakdan nâşi siz ki kuzât ve nevvâb ve 

mütesellim vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz vüsul-ı emr-î şerîfimde keyfiyeti muhâcirîn 

merkûmeye îfâde ve tefhim ve içlerinden ben fakir olub gitmekle kuvvetli olmayanlara yer 

akçesi nakdiyle idhâl olunmak şartıyla taraflarınızdan münâsib vechile i‘âne olunarak 

cümlesini oldukları mahallerden tahrik ve me’mûru kadîmlerine i‘ade ve irsâl ile ol tarafların 

kemâ-fi’s-sâbık sen (...) olması esbâbının istirhaline mübâderet eylemeniz fermânım olmağın 

i‘lamen ve tenbîhen ve mahsûsen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve [boş] ile tesyâr 

olunmuşdur imdi sûret-i emr-î İrâde-i Şâhâne’mi zîr-i hükümetinizde olân muhâcirîn-i  

merkûmaya i‘lan ve işa‘a ederek ol vecihle vatan-ı aslilerine i‘ade ve irsâlleri vesâ’îresinin 

istikmâli matlûb-ı mülûkânem idüğü ve bu bâbda i‘raz ve rehâvet olunmak ve içlerinden bir 

neferi tevcîh olunmak lâzım gelirse hakkınızda mûcib azab ve mes’uliyet olacağı ma‘lûmunuz 
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oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel ve hareketle emr-î İrâde-i mülûkâneme dikkat sa’i ve 

gayret vazife ve sanatlarına ruhsata be-gâyet mübâ‘adet eylemeniz bâbında 

Fi Evâsıt-i Ş 247 

 

1073 

Kars Eyâleti’nin istilalar neticesinde, yerinden yurdundan olân halkın asıl yurtlarına 

varmaları husûsunda Erzurum Valisi ve Ser-Askeri Vezîr Esad Mehmet Pâşâ’nın 

geçecekleri yol güzergâhında, geçecekleri mahallerde her türlü kolaylığın yapılması 

husûsunda, geçecekleri kazâların kadılarına, naiblerine, âyânlarına, zabitlerine ve ileri 

gelenlerine hükümdür. 

Hâlâ Erzurum Vâlîsi ve şerfecin Ser-Askeri vezîrim Esad Mehmed Pâşâ iclelehûya ve 

Erzurum Eyâleti’nde vâki‘ zikr-i âti muhâcirîn mürûr ve ubûr edecekleri kazâların kuzât ve 

nevvâbına ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm 

Kars Eyâleti âhâlisinden olub bundan akdem vukû‘bulan istila hasebiyle oraya buraya hicret 

etmiş olânların vatan-ı aslileri tarafına i‘ade ve ikba‘ları husûsu bulundukları mahallerin 

hükkâm vesâ’îre zâbitâna hitâben mahsûs emr-î şerîfim takdîriyle tevcîh ve tenbîh kılınmış ve 

bunlar hayli müddetden beri dar-û diyârlarında muhâcir olarak bi’l-vücûh şayân-ı rahim ve 

şefkat olduklarına mebni haklarına i‘ade-i mümekkinenin icrâsı lâzım gelmiş olmakdan nâşî 

sen ki vezîr-i müşârünileyhsin zikr olunan muhâcirîne zîr-i hükümet ve idârende ka’in 

mahallerden vürûd idenlere muktezi olân ‘arabalar kazâlar tarafından tedârik ve î‘tâsıyla 

haklarında lâzımeten mu‘avinin icrâsı esbâbını ihfale mübâderet eylemeniz fermânım olmağın 

mahsûsan işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve [boş] ile tesyâr olmuşdur imdi muhâcirîn-i 

merkûmandan südde-i hükümetinizde vâki‘ mahalleden firâr idenlere muktezi olân ‘arabaların 

ve kazâlar tarafından tedârik ve î‘tâsı haklarında her vecihle i‘âne-i mümekkinenin icrâsıyla 

vatanlarına irsâli İrâde-i seniyye muhâfazasından idüğü ma‘lûmun oldukda ber-vech-i 

muharrer îfâ-yı levâzım kârların her vürûduna sarf-ı mu‘azzerat eylesin ve sen ki kuzât ve 

nevvâb vesâ’îre-i mûmâileyhimsin î‘lâm olunmak emr-î şerîfim sizin dâhi ma‘lûmunuz olarak 

mûcib ve muktezâsı üzere ‘amel ve harekete bi’l-mahsûsa ihtimâm oluna ve hilâfından 

muba‘adet eylemeniz bâbında natık varid olân tahrirat ve i‘lam mazmûnları fermân-ı ‘âli şerh 

buyruldu 

Fi 27 Ş 47 
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1074 

Sivas Mütesellimi’ne mûhacirlerin durumu hakkında hükümdür. 

Bir sûreti 

Dergâh-ı ‘Âli Kapucû-başılarından Sivas Mütesellimi Seyit Sa‘id dâme mecdihûya ve Sivas 

Sancağı’nda vâki‘ muhâcirîn merkûmenin devr edecekleri mahalle hükkâmına vesâ’îre [boş] 

Aslı gibi  

 

1075 

Kayseri Sancağı Mütesellimi’ne mûhacirlerin durumu hakkında hükümdür. 

Bir sûreti 

Mîr-i mîrân’dan Kayseriye Sancağı Mütesellimi ‘Osman Hayri dâme mecdihûya ve Kayseriye 

Sancağı’nın kuzât ve hükkâmına vesâ’îre [boş] ber-vech-i muharrer               Fi Evasit-i Ş 247 

 

1076 

Niğde Sancağı Mütesellimi’ne mûhacirlerin durumu hakkında hükümdür. 

Bir sûreti 

Niğde Sancağı’nın kezalik hükkâmına ve mütesellimi [boş] zîde mecdihû vesâ’îre [boş] ber-

vechi sâbık 

 

1077 

Bozok Sancağı Mütesellimi’ne mûhacirlerin durumu hakkında hükümdür. 

Bir sûreti 

Dergâh-ı ‘Âli kapucu-başılarından Bozok Sancağı Mütesellimi Salih dâme mecdihûya ve 

Bozok Sancağı’nın kezalik  hükkâmına vesâ’îre [boş] ber-vech-i meşrûh 

 

Sayfa 155 

 

1078 

Konya, Hersek arasında bulunan âhâlîden Âsâkir-i Mansûre’nin ihtiyâcı olân araba ve 

hayvanların temini husûsunda Hersek’ten Konya’ya varıncaya kadar yol üzerinde 

bulunan kazâların, kadılarına, naiblerine, âyânlarına, zabitlerine ve ileri gelenlerine 

hükümdür. 
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Hersek’ten Konya’ya varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kuzât ve nevvâbına ve â‘yân 

voyvodagân ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm 

Konya’ya me’mûr Mirlivâ-yı Necip Pâşâ dâme ma’aliye kumandasında olân piyâde ve süvâri 

‘Âsâkir-i Mensûra alâylarıyla topçu ve lağımcı taburlarına muktezi olub el hâletü hazihi 

neh’iye etdirilmiş olân mühimmât hayvaniyenin esnâyı râhda âhâli ve fukaraya bârgirden 

olmamak içün tâkım tâkım gönderilmesini tensib olunmuş olduğundan bahsle mihman 

mezkûreden evvelki tâkım olmak üzere irsâl olunan iki ‘aded ‘Abdi Pâşâ ve iki ‘aded mutbah 

ve iki ‘aded beteli ve seksen ‘aded açık memşa ve yüz altmış iki ‘aded kavalcılar çadırların 

Hersek’ten Konya’ya varıncaya değin ‘araba ve hayvânât tahmîlâ kazâ be kazâ left ve emrâdı 

bâbında emr-î şerîfim ısdârı halâ bi’l-istiklâl ‘Âsâkir-i Mansûre Ser ‘asker destûr-î vezîrim 

Hüsrev Mehmed Pâşâ iclâlehû tarafından îfâde olunmakdan nâşi siz ki kuzât ve nevvâb 

vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz vech-i meşrûh ‘amel ve harekete mübâderet eylemeniz fermânım 

olmağın mahsûsen işbu emr-î şerîfim ısdâr ve tesyâr olunmuşdur imdi mihmân mezkûra 

Hersek’ten Konya’ya varınca herhangınızın taht-ı hükümet ve kazâsına dâhil olur ise 

tahmîllerine muktezi ‘araba ve hayvânâtın kazâlar taraflarından seri‘ân tedârik ve î‘tâsıyla 

birbirinize irsâl ve sâlimen Konya’ya isâline bi’l-ittifâk mezîd-i ikdâm ve mübâderet 

eylemeniz lâzımeden idüğü ve bu bâbda ağmâz ve rehâvetle mihmân mezkûre ‘araba ve 

bârgire intizaren bir ‘amelde birden beyhûde meks ve tevkîf olunmak lâzım gelir ise sû’al ve 

mu‘atab olacağınızdan şübhe olmadığı ma‘lûmunuz oldukda ber-vech-i meşrûh ‘amel ve 

harekete dikkat ve hilâfetnâme tevki‘ ve mübâderet eylemeniz bâbında 

Fi Evâsıt-i Ş 247 

 

1079 

Mekke-i Mükerreme Kadısı’na hitâben gönderilen Sûrra’nın ihtiyâc sahiplerine 

ulaştırılması husûsunda hüküdür. 

Mekke-i Mükerreme Kadısı’na hüküm 

Öteden beri mu‘avedet haccâcı nebevî olân muhâcire Mekke-i Mükerreme ve Medîne-i 

Münevvere taraflarından müjdecibaşılara teslîmen irsâl olunagelen mekâtib ve emânet-i sâ’îre 

tobraları sâl be sâl teksîr ederek müjdecibaşı olânlar ‘avdetlerinde külliyetli hayvânât ve deve 

iştira‘ ve isticâr ile bir sarık kesîreye ihbâr olarak esnâyı râhda zahmet ve meşakkat 

çekilmekte ve ber mu‘tâd mâh-ı Rebi‘ü’l-evvelde Dersa‘âdet’ime vürûd oldukları teksîr ve 

tehîr etmekde olduğuna binâen kıymetlü fedâkar haccâc-ı müslimînn Mekke-i 

Mükerreme’den ‘avdetlerinde Dersa‘âdet’im’e ber-mu‘tâd irsâl olunagelen mekâtib ve 
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emânet-i sâ’îre tobraları dört tâkım olmak zikr olunan dört tâkımdan Enderûn-ı Hümâyûn’um 

ve Bab-ı ‘Âli ve tarafı Şeyhü’l-islâm’ı ve südûr-ı kirâm ve mevali-i fehhâm ve vükelâ-yı 

Devlet-i ‘Âliyye ve ricâl-i sâ’îre ve hademe-i Saltanat-ı Seniyye’m taraflarına ahâli-i 

Beldeteyn-i Mükerremeteyn câniblerinden ber mu‘tâd fevârid edegelen mekâtib ve emânet-i 

sâ’îre tobraları bir tâkım olarak müjdecibaşılara ve mâ‘adâ üç tâkımdan bir tâkımı Sûrra-i 

Hümâyûn’um emînine ve diğer iki tâkımı sakabaşılara teslîmen Der ‘âliyye’me irsâl kılınmak 

üzere iki yüz yirmi târîhinde nizâm verdirerek o vakitten beri ve beher sene emr-î şerîfim 

verilegelmekte ise de el-hâletü hazihi Mekke-i Mükerreme ve Medîne-i Münevvere 

âhâlilerine beher sene Dersa‘âdet’imden, müjdecibaşılar ile gidip gelmekte olân sûrra 

mektûbları vesâ’îre emânet tobraları yine kemâhüve hakkuha âhâli-i ve mücaveret Beldeteyn-

i Mükerremeteyn yerlerine ve ol tarafdan dâhi irsâl olunan cevabnâmeleri ashâbı taraflarına 

tamâmen ve hâzır olmayıb esnâyı râhda kimisi zâyi ve kimisi dâhi yaş ve yağmurdan 

ıslanarak yazıları bozulup ve mektûblar birbirine karışıp kimden kime olduğu bilinemeyerek 

yesmânde ve telef oldukdan ve bu keyfiyet âhâli-i Beldeteyn-i Mükerremeteyn’in intizarda 

oldukları sıralarından mahrumeyn ve mahzuliyetlerini ve gerek bu tarafta sûrra ve eshabın 

muntazır oldukları cevaib-i nâmelerine destres olamamalarını mûcib olduğu tahkîk kılınmış 

olduğu ecilden kıymetli müjdecibaşı bulunanlar hîn-i ‘azimet ve ‘avdetlerinde kâdîmisi 

vechile usûlen tüccar malı götürüp göndermeyib ancak me'mûrları iktizâsından olân sûrra ve 

kâtibi ve emânet tobralarını Dersa‘âdeti’mden alıp Haremeyn-i Muhteremeyn’e îsâl ve 

evradan dâhi tamâmen cevaplarını istihsâl ile emînen ve sâlimen Dersa‘âdet’im’e götürüp 

ashâbına î‘tâ ve sa‘y behemehâl eylemek üzere sahîfe-i pirâ-yı sudûr olân Hatt-ı Hümâyûn 

izzet makrûn-ı mülûkanem mûcibince kâvmim olân harc-ı râh ve ma‘âşları (…) iblâğ ve 

mekâtib harc-ı râhlarının tecdîdiyle bâ‘de-zîn dâhi beher sene ta‘mîrleri husûsu taht-ı râbıtaya 

idhâl olunmuş ve bu mâddeye kıymetli defterdar hâzır bulunanlar nezâret eylemek üzere 

nizâm-ı kadîmiye rabt kılınmış ve bundan böyle müjdecibaşılar dâhi matlûb üzere îfâ-yı 

me’mûriyet edeceklerine ta‘ahhüd ederek sûret-i nizâmı baş muhâsebeye kaydolunub 

iktizâların mahallere ‘ilm-û haberleri verilmiş ve bu husûsa emirhâm olânlar ve Şeyhü’l-

Harâm-ı Nebevî ve Mekke-i Mükerreme ve Medîne-i Münevvere kadıları bulunanlar 

taraflarından dâhi i‘tina ve dikkat ile haccâc-ı (...) muhâcirîn ‘avdetinde ber-mu‘tâd irsâl 

olunagelen mekâtib ve emânet-i sâ’îre tobralarından bir tâkımı vakt-ı mu‘ayene mezkûrada 

götürülmek üzere müjdecibaşılara ve mâ‘adâ üç tâkımın bir tâkımı dâhi Sûrra-i Hümâyûn’um 

emîni sakabaşılara tevdi‘ ve teslîm berle sâlimen Dersa‘âdet’ime irsâl vesa‘ilinin istihsâline 

mübâderet olunmak içün Şam-ı Şerîf ve âhâlisine ve Şeyhü’l-Harâm Nebevîsi ağaya ve 

Mekke-i Mükerreme ve Medîne-i Münevvere kadılarına hitâben beher sene başka başka emr-î 
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şerîfim takdîr ve tesyâr olmuş olmağla sen ki mevlanâ-yı mûmâileyhsin bu sene-i mübârekede 

dâhi ol vecihle hareket ve her birer emânetin yerli yerine irsâli husûsuna ikdâm ve gayret 

eylemek fermânım olmağın tenbîhen ve te’kîden işbu emr-î şerîfim ısdâr ve [boş] ile tesyâr 

olunmuşdur imdi bu sene-i mübârekede dâhi Beldeteyn-i mübâreketeyn câniblerinden ma’a 

dört haccâc-ı nebevî olân muhâcire irsâl olunacak mekâtib ve emânet-i sâ’îre tobralarının bir 

tâkımı müjdecibaşılara ve üç tâkımı Sûrra-i Hümâyûn’um emîni ve sakabaşılara î‘tâ olunarak 

tamâmen ve seri‘ân Dersa‘âdet’ime irsâl ve isâli husûsuna gayret ve ‘itinâ ve dikkat 

eylemeniz İrâde-i Şâhâne’m muktezâsından idüğü ve hilâf-ı fermân ve münafi-i tenbîhât-ı 

şâhânem ol makûle mekâtib ve emânetden bekletib ve yahud bir emânet geri natık veyahûd 

müjdecibaşıların mugâyir-i emr ve (...) istishâb etmelerine era’iye ruhsat olunmak ber-vechile 

câ’iz olmadığı ve bu husûs vâcib olduğuna ve Şam-ı Vâlîsi şeyhü’l-harâm-ı nebevî ağaya ve 

Medîne-i Münevvere Kadısı’na dâhi başka başka emr-î şerîfem ısdâr ve tesyârıyla tavsiye ve 

te’kîd kılınmış idüğü ma‘lûmun oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve harekete dikkat ve 

hilâfı vaz‘ ve hâlet vukû‘unu tecvîzden ziyâde ittikâ ve mübâ‘adet eylemen bâbında                      

Fi Evâsıt-ı Ş 247 

 

1080 

Medîne-i Münevvere Kadısı’na hitâben gönderilen Sûrra’nın ihtiyâc sahiplerine 

ulaştırılması husûsunda hüküdür. 

Bir sûreti aslı gibi 

Şeyhü’l-Harâm Nebevî Hafız ‘Âli Ağa dâme ‘ulüvvuhuya ve Medîne-i Münevvere Kadısı’na  

 

Sayfa 156 

 

1081 

Mekke ve Medine’den, Dersa‘âdet’e gelecek Sûrra Mektupları ve emânet torbalarının 

emniyetli bir ekilde ulaştırılması husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Hâlâ Şam-ı Şerîf Vâlîsi ve Mirhacı Vezîr’im el-hâc ‘Âli Pâşâ iclelehu [boş] asılda ve sûrette 

olân evâmir-i ‘âliyye hükkaya olunarak müşârünileyh dâhi bu husûsa bi’n-nefs-i ikdâm ve 

ihtimâm birle Beldeteyn-i Mükerremeteyn’den Dersa‘âdet’ime gelecek sûrra mektûbları ve 

emânet tobralarını dört tâkım ederek bir tâkımı müjdecibaşılara ve üç tâkımı Sûrra-i 

Hümâyûn’um emîni ve sakacılara teslîm edilip ol vecihle seri‘ân Dersa‘âdet’ime götürülmesi 
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ve müjdecibaşılara gerek canîb-i Hicazdan ve gerek Şam-ı Şerîf’te hafi ve celi tüccar-ı mal 

istishâb etdirilmemesi esbâbını istihsâle mübâderet eylemesiçün [boş] iktizâsına göre  

 

1082 

Donanmada kullanılmak üzere, Sinop âhâlîsinden istenen 500 kantâr katrânın tedâriki 

husûsunda, Hassa silahşörlerinden Sinop Âyânı zâvi zâde Hüseyin Bey ve 

Dersa‘âdet’ten, mübâşir ta‘yîn olunan kişilere hükümdür. 

Hassa silahşörlerinden Sinop Â’yânı zâvi zâde Hüseyin Bey zîde mecdihûya ve husûs-ı 

âtiü’z-zikre Dersa‘âdet’imden, mübâşir ta‘yîn olunan [boş] zîde kadrihûya hüküm 

Bi-minneti Te‘âlâ bu sene-i mübâreke evvel bâharında ihrâcı musahhah olub el-hâletü hazihi 

techîz olunmakda olân sefer-i donanma-yı hümâyûnuma lâzım gelen katrânın Tersâne-i 

âmiremde kılleti cihetiyle katrân bulunan mahallerden seri‘ân külliyetli katrân tedârik ve celbi 

rütbe-i vücûbda bulunduğuna o beldenin tehîr ve tecvîz olunur müvadelet olmayarak sürat 

tanzîmi ehem mühimden idüğüne binâen ‘icâb eden beherisini Tersâne-i Âmire’m tarafından 

virilmek üzere sen ki â‘yân mûmâileyhsin ma‘rifetinle Sinop Kazâsı’ndan beş yüz kantâr 

katrân mübâye‘a ve seri‘ân Dersa‘âdet’ime celb olunması husûsuna İrâde-i ‘Âliyye’m ta‘alluk 

olunmuş sürat-i âli üzere mûmâileyh dâhi mahsûs mübâşir ta‘yîn ve irsâl olunmakdan nâşi 

vusûl-i fermân celîlü’l-unvân padişâhânem kat‘îyen ikrar îfâte-i vakti tecvîz etmeyerek ol 

mikdâr kantâr katrânın seri‘ân ve â‘cilen mübâya‘a ve Dersa‘âdet’ime irsâl emrine mezîd-i 

ihtimâm ve dikkat eylemek fermânım olmağın tenbîhen ve ikdâmen mahsûsa işbu emr-î 

şerîfim ısdâr ve mübâşir-i mûmâileyh ile tesyâr olunmuşdur imdi bu husûsu mevad-ı sâ’îreye 

kıyâs etmeyib evâmirin olduğu gibi sâlifü’z-zikr beş yüz kantâr katrânların tedârikiyle bir an 

akdem ve bir sa‘ad mukaddem Tersâne-i Âmire’me irsâl eylemek kat‘î matlûb-ı mülûkânem 

idüğü ve bu bâbda ağmâz ve rehâvet ve imrâr-ı vakti mûcib vaz‘ ve hâlet hakkında mûcib-i 

i‘tâb ve mes‘ûliyet olunacağı ma‘lûmun oldukda ber-vech-i muharrer infâz-ı emr-î İrâde-i 

padişâhânemle îfâ-yı levâzımdan beri ve sadâkata sa’i ve gayret ve hilâfını tecvîz ile mazhara-

i muahhize ve i‘tâb olunmakdan tevakkî ve müba‘adet eyleyesin ve sen ki müşârünileyhsin 

mazmûn-ı emr-î şerîfim senin dâhi meczûmun olarak seri‘ân bu tarafdan hareket ve ve bir ân 

evvel ol tarafa varub ol mikdâr kantâr katrânın mûmâileyh ma‘rifetiyle mübâya‘a ve tamâmen 

ve seri‘ân Tersâne-i Âmire’me irsâliyle ve îfâ-yı muktezâsı me’mûruna mezîd-i ikdâm ve 

müsâra‘at ve mugâyiri vaz‘ ve hâlet vukû‘unu tecvîz ile sen dâhi mübtelâ-yı i‘kâb olmakdan 

hazer ve mücânebet eylemen bâbında  

Fi Evâsıt-ı Ş 47 
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1083 

Kiros âhâlîsinden istenen 500 kantâr katrânın tedâriki husûsunda hüküm 

Bir sûreti 

Kirros ve mübâşir [boş] beş yüz kantâr katrân içün [boş] aslı gibi  

 

1084 

İnebolu âhâlîsinden istenen 500 kantâr katrânın tedâriki husûsunda hüküm. 

Bir sûreti  

İnebolu ve mübâşire [boş] beş yüz kantâr katrân içün [boş] kezalik 

 

1085 

Kastamonu Sancağı’ndan istenen 500 kantâr katrânın tedâriki husûsunda hüküm. 

Bir sûreti 

Dergâh-ı ‘Âli Kapucu-başılarından Kastamonu Sancağı Mütesellimi Mehmed Emin dâme 

mecdihû ve mübâşire asılda olân evamir-i ‘aliye hikaye olunarak kendisi dâhi tarafından 

kâğıdlar tahrîr ve adamlar mümsefiriyle matlûb olân katrânın bir an akdem Tersâne-i ‘âmireye 

isâli esbâbını istihsâline mübâderet eylemesiçün [boş] iktizâsına göre 

 

1086 

Âsâkir-i Mansûre’nin, Antalya’da kışlaması ve bu esnada her türlü ihyiyacının 

karşılanması husûsunda, Üsküdar’dan adı geçen mahallere varıncaya değin, geçeceği 

yerlerde bulunan kâzaların kadılarına, naiblerine, âyânlarına, zabitlerine ve ileri 

gelenlerine hükümdür. 

Üsküdar’dan zikr-i âti mahallere varınca kuzât ve nevvâbına ve âyân vesâ’îre zâbitân ve bi’l-

cümle iş erlerine hüküm 

Antalya’da kışla edecek ‘Âsâkir-i Mansûre vesâ’îrenin t‘ayinatlarıçün Kara Hisar-ı Sahib 

Sancağı kazâlarıyla Türkmen Hass-ı Kazâlarından zâhire iştira ve Antalya’ya sevk ve iştira 

eylemek üzere Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucu-başılarından hâlâ zâhire nâzırı iftihârü’l-el-hâc 

Veli dâme mecdihû tarafından ta‘yin ve me’mûr kılınan kıdvetü’l-emâcid Şükrü zîde 

kadrihûya zâhire behâ ve nakliyesine mahsûben ‘ale-l-hesâb zâhire hazînesinden yüz yirmi 

dört bin kuruş î‘tâ ve teslîm olunarak i‘zâm etdirildikten bahsle hazîne-i mezkûrenin zikr 

olunan mahallere emînen ve sâlimen irsâl ve îsâl bâbında siz ki kûzât ve nevvâb vesâ’îre-i 
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mûmâileyhimsiz size hitâben emr-î şerîfim südûrunu kapûcu-başı nâzırı mûmâileyh bâ-takrîr 

îfâde etmekden nâşî hazîne-i merkûm Üsküdar’dan zikr olunan mahallere varınca esnâyı 

râhda her hanginizin taht-ı hükümet ve kazâsına dâhil olunur ise emîn ve muhâfaza mahallere 

kudretiyle rakkü’l-esbâb muhâfaza ve muharemesinin istihsâline dikkat ve kerir oldukda dâhi 

yedine verilen menzîl hükmü mûcibince ücretleri merkûm tarafından tamâmen alınarak iktizâ 

eden menzîl bârgirleri tüvâna olmak üzere seri‘ân tedârik ve î‘tâ mahvûd muhatara olân 

mahallerde dâhi muhâfazasına ahâli-i müslim cübbelü Kastamonı bir kâfile hıfz ve harasatı 

vesâ’îrenin istihsâline dikkat berle bi’l-dikkat ve eslâm imrârına ihtimâm ve dikkat eylemeniz 

feranım olmağın mahsûsen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve irsâl olunmuşdur imdi hazîne-i 

mezkûre Üsküdar’dan zikr olunan mahallere varınca hulûl-î râhda her hangınızın taht-ı 

hükümet ve kazâsına dâhil olur ise me’mûr mahallinde kondurularak esbâbı muhâfaza ve 

muhaseretin istikmâline mübâderet ve kavim yedine verilen menzîl emr-î mûcibince ücretleri 

merkûmdan alınarak lâzım gelen menzîl ve bârgirleri tüvâna olmak üzere tedârik ve î‘tâsına 

ve hatırlu olân mahallerde dâhi muhâfazasına kâfi müslim cebbelü neferâtı terkin ve 

muhâfaza ve muharemesi ve sa’ilini istihsâl ederek mahsûben bi’l-dikkat ve eslâm zikr olunan 

mahâlde irsâl ve isâli husûsuna bi’l-ittifâk 

 

Sayfa 157 

 

ihtimâm ve dikkat eylemeniz İrâde-i Seniyye’m muktezâsından idüğü ağmâz ve rehâvet 

vukû‘uyla Ma’zallahi Te’alâ hazîne-i merkûmaya kazâlarınız dâhilinde zarâr eylemek ihtimâli 

olur ise kazâlarınızdan iki katı tazmîn etdirileceğinden mâ‘adâ sizin dâhi tesâmühleriniz haml 

ile hakkınızdan gelineceği ma‘lûmunuz oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel ve harekete dikkat 

ve hilâfından gâyetü’l-gâye hazer ve mücânebet eylemeniz bâbında 

Fi Evâhir-i Ş 247 

 

1087 

Münteşir ve Hamid Sancaklarından zâhirenin, Antalya’ya sevki husûsunda görevli 

kılınan Süleyman Bey’in her türlü yardımın yapılmasına dâ’îr hükümdür. 

Bir sûreti 

Antalya’da tahaşşu edecek ‘Âsâkir-i Mansûre vesâ’îrenin neferanlarıçün Menteşe ve Hamid 

Sancaklarından zâhire iştira ve Antalya’ya sevk ve isra eylemek üzere zâhire nâzırı 

mûmâileyhin tarafından me’mûr kılınan Süleyman zîde kadrihûya zâhire behâ ve nakliyesine 
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mahsûben âlâ’l-hesâb zâhire hazînesinden yüz yetmiş sekiz bin kuruş î‘tâ ve teslîm olunarak 

i‘zâm etdirildiğinden hazîne-i mezkûrenin zikr olunan mahallere îfâsı’çün 

Aslı gibi 

 

1088 

Üsküdar’dan Şam-ı Şerîf’e varana kadar, gönderilen müjdecibaşıların sıkıntı çektikleri 

konularda, yol üzerinde yetkili kişlerce yardımcı olunması husûsunda hükümdür. 

Üsküdar’dan Şam-ı Şerîf’e varıb gelince yol üzerinde vâki‘ kazâların ve nevvâbına ve 

voyvodagân vesâ’îre zâbitân bi’l-cümle iş erleri ve kirâcı başıları zîde kadrihûm 

Beher sene Dersa‘âdeti’mden cânib-i Hicaz’a ‘azimeti mu‘tad olân müjdecibaşılar hâsıl 

oldukları rikâbından başka gidişde ve gelişde bir tâkım tüccar mal ve ba‘zı hacıları vesâ’îre 

(...) isticâr ile külliyetli hayvan sürmekte olduklarından esnâ-yı râhda ve han menzilhâneler 

hayvan tedârikinde aciz oldukları tahkîk kılınmış olmakdan nâşî fima baʻde gönderilecek 

müjdeci başılar bir sene za‘ima ve bir sene dâhi hassâm silahşörânından olmak üzere beher 

sene münavebeten ikişer nefer ittihab ve ta‘yin olunarak bunlara hîn-i ‘azimet ve 

‘avdetlerinde gerek mekâtib ve heraba tahmîli ve gerek kendilerinin ve teb’a sürücülerinin 

binekleri içün cem‘an kırk re’s bârgir tahsis olunarak yedlerine dâhi ol vecihle menzîl emr-î 

şerîfim verilib ol maksaddan ziyâde bir re’s hayvan verilmemesi ve onlar dâhi taleb 

eylememesi husûsu müte‘allik olân İrâde-i Seniyye-i Mülûkâne’m mûcibince nizâma rabt 

olunmuş ve ol vecihle bu sene-i mübârekede hassâ silahşörlerinden iki nefer müjdeci başı 

nasb ve ta‘yin olunarak ol cânib-i mağfiret tarafında i‘zâm kılınmış olmağla müjdeci başılar 

mûmâileyhimden oldukları mekâtib ile Şam-ı Şerîf’e varıb gelince hulul-ı râhda uğradıkları 

mahallerde tevkîf ve te’hîr olunmayıb yedlerinde olân ahkâmı şerîfem mantûkunca rucl iktizâ 

eden kırk re’s bârgirlerin tüvana olarak bilâ-te’hîr tedârik ve irkâbıyla mahsûben bis- selâm 

kazâ-be-kazâ imrarlarına dikkat ve beyhûde tevkîf ve te’hîr olunur ve ol maksattan ziyâde 

bârgir î‘tâ kılınır ise cesâret edenler mes‘ûl olacakları muhakkak ve müfsid olmağla ona göre 

‘amel ve harekete mübâderet olunmak fermânım olmağın tenbîhen ve te’kiden işbu emr-î 

şerîfim ısdâr ve tesyâr olunmuşdur imdi müjdecibaşılar mûmâileyhanın me’mûr oldukları 

hidmet-i celîle mesâlih (...) mukayyes olmayıb umûr-u hayriyyeden ve kendilerinin bir sa’at 

akdem emînen ve sâlimen savb-ı maksuda vusûlleri ehem mehâmdan olunduğuna bina’en 

bâlâda beyân ve tenbîye olunduğu vechile reküblerine muktezi ol mikdâr re’s hayvânât (…) 

olarak seri‘ân ve tamâmen tedârik ve î‘tâ olunub müstahibleri olân tahrîrat ile bi’l-emîn ve 

s‘alim  vakt-u zamânıyla Dersa‘âdet’imden Şam-ı Şerîf’e ve ‘avdetlerinde dâhi Şam-ı 

Şerîf’ten Asitane-i ‘Aliyye’me emîn ve ‘â‘cilen zahibleri İrâde-i Seniyye’m muktezâsında 
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idüğü ve bu bâbda ağmâz ve tesâmüh ile bir mahâlde tevkîf ve te’hîr ile mûcib harekete kasdı 

olunmak veyahûd mahsûs olân kırk re’sden ziyâde hayvan î‘tâ kılınmak lâzım gelirse cesâret 

edenlerin mes‘ûl ve mübeyyin olacaklarında tenbîh olmadığı siz ki kuzât ve nevvâb vesâ’îre-i 

mûmâileyhimsiz ma‘lûmunuz ona göre ‘amel ve harekete bi’l-ittifâk ihtimâm ve dikkat ve bir 

mahâlde hilâf-ı rızâ tevkîflerini mûcib harekete tasaddi olunursa icrâ-yı tebdîlleriçün isim ve 

şöhretleriyle keyfiyeti Dersa‘âdet’ime i‘lam ve inhâya mübâderet ve hilâfından vaz‘ı 

tecvîzden ittikâ ve mübâ‘adet eylemeniz bâbında 

Fi Evasit-i Ş 47 

 

1089 

Donanmada kullanılmak üzere, Sinop âhâlîsinden istenen 500 kantâr katrânın tedâriki 

husûsunda, Sinop Muhafızı ve âyânı zâvi zâde bey ve bahsi geçen husûsa dair, 

Dersa‘âdet’ten mübâşir ta‘yin kılınan kişilere hükümdür. 

Hassam silahşörlerinden Sinop Muhâfızı ve â‘yânı zâvi zâde Hüseyin  Bey zîde mecdihûya ve 

zikr-i âti husûsa bu def‘a Dersa‘âdeti’mden mübâşir ta‘yin kılınan [boş]zîde kadrihûya hüküm 

Bi-minneti Te’âlâ bu sene-i mübârekede mikmet olmak üzere vakt-u mevsiminden evvel 

ihrâcı ve musahhah olub el hâletü hazihi bir tarafdan teçhiz olunmakda olân Sefer-i Donanma-

yı Hümâyûn’uma lâzım gelen katranın Tersâne-i Âmire’mde kılınan cihetiyle katrân bulunan 

mahallerden külliyetli katrân tedârik ve celbi rütbe-i vucubda olduğuna binâen iktizâ eden 

akçesi senki muhâfız mûmâileyhsin hizmetinden virilmek ve baʻde Tersâne-i Âmire’m 

tarîkiyle hesâb rû’yet olunmak üzere Sinop caniplerinden beş yüz kantâr katrân mübâya‘a ve 

irsâl olunması husûsuna İrâde-i ‘Aliyye’m ta‘allûk olmağla vusûlu emr-î şerîfte kat‘an imrâr 

ve ikâte-i vakti tecvîz etmeyib matlûb olân sâlifü’z-zikr beş yüz kantâr katrânın tamâmen ve 

seri‘ân mübâya‘a ve tedârik birle bir an akdem ve bir sa’at mukaddem Tersâne-i Âmire’m 

ba‘is ve irsâle kemâl-i ikdâm ve mübâderet ve ikmâl-i fermânım olmağın tenbihen ve 

ikdâmen mahsûsan işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve mübâşir-i mûmâileyh ile tisyâr 

olunmuşdur bu emrim olduğu gibi bir an ve bir dakika akdem vakti tecvîz etmeyerek mezkûr 

ol mikdâr katrânın seri‘ân ve tamamen tedârikine şu günlerde Tersâne-i Âmire’me 

eriştirilmesi kat‘î matlûb-ı mülûkânem idüğü ve bu bâbda ağmâz ve rehâvet ve imrâr-ı dikkat 

misillü vaz‘ ve hâlet vâcib-i kemâl mes‘ûliyet ve rehamet olduğu ma‘lûmun oldukda ona göre 

‘amel ve külli icrâ emr-î İrâde-i padişâhânem hassâ vaz‘ hâlet ve hilâfından tecvîz ile mazhar 

olduğu ve i‘tâb olduğundan gayretü’l-gaye hazer ve mücânebet eyleyesin ve sen ki mübâşir-i 

mûmâileyhsin vusûlen emr-î şerîfim senin dâhi meczûmun olarak muktezâ-yı me’mûriyetin 

üzere seri‘ân bu tarafdan hareket ve bir ân evvel savb-ı maksuda varıb matlûb olân nazarından 
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ol vecihle mübâya‘a ve tedârik etdirerek tamâmen ve seri‘ân Tersâne-i Âmire’me irsal berle 

îfâ-yı levâzım me’mûriyete mezîd-i ikdâm ve müsâra‘at ve hilâf-ı rızâ vaz‘ ve hâlet ve 

nev‘inden ziyâde tevakki ve mübâ’adet eylemen bâbında 

Fi Evâsıt Ş 247 

 

1090 

İnebolu âhâlîsinden istenen 500 kantâr katrânın tedâriki husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti 

İnebolu Muhtarı’na mübâşire [boş] İneboludan âhz beş yüz kantâr katrân bey‘içün  

 

1091 

Kiros âhâlîsinden istenen 500 kantâr katrânın tedâriki husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti 

Kiros Muhtarı’na ve mübâşire [boş] Kiros’dan dâhi beş yüz kantâr katrân bey‘içün  

 

Sayfa 158 

 

1092 

Gerekli olân adamların gönderilesi husûsunda, Kastamonu Mütesellimi Kapucu-başı 

Mehmet Emin Bey ve mübâşire hükümdür. 

Bir sûreti 

Kastamonu Mütesellimi Kapucu-başı Mehmed Emin dâme mecdihû ve mübâşire [boş] asılda 

olân ve sûrette olân evâmir-i ‘aliyye hikâye olunarak iktizâsı vechile tarafından iktizâsına 

gerek adamlar ta‘yin ve irsâl ederek ikdâmat lüzûmunu icrâya mübâderet 

 

1093 

Anadolu tarafına sevk olunacak askerler için 5000 tane külliyetli su tâkımının tedâriki 

husûsunda Edirne ve Filibe Mollaları ve Dergâh-ı Mu‘allâm Kapucu-başılarından 

Çarmık Kaymakam’ı el-hâc Mehmet Bey ve Çarmık Sancağı’nda bulunan kazâların 

kadılarına, naiblerine, âyânlarına, zabitlerine ve ileri gelenlerine hükümdür.  



123 

 

Edirne ve Filibe Mollaları zîdet fazıluhuya ve Dergâh-ı Mu‘allâm Kapucu-başılarından 

Çarmık kâ’îm-makam’ı El-hâc Mehmed dâme mecdihûya ve Çarmık Sancağı’nda vâki‘ 

kazâların kuzât ve nevvâbına ve â‘yân ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm 

Anadolu cânibine sevk ve i‘zâm olunacak adamlar içün külliyetli saka tâkımının şiddet-i 

lüzûmu ve iktizâsı cihetiyle muktezâ-yı İrâde-i Seniyye’m üzere beyanı i‘mâline sa‘y ve 

ikdâm olunmakda ise de meşk ve menfa‘at sâ’îresinin i‘mâline muktezi olân kâfile içün lâzım 

gelen külliyetli sığır cildinin cem‘ine Dersa‘âdet’imden tedâriki mümkün olamayacağından ve 

zikr olunan saka tâkımlarının me’mûr olacak adamlara yetiştirilip verilmesi ehem 

mühimmeden idüğünden bahsle Çarmık Sancağı dâhilinde olân kazâlar ile emr-î irâdesi 

Çarmık Sancağı mutasarrıflarına mehul olân Filibe Kazâsı’ndan seri‘ân ve â‘cilen beş bin 

‘aded sığır cildi tedârik ve mübâya‘a ve birde Tekfur Dağı İskelesi’ne ve ondan 

Dersa‘âdet’ime irsâl olunması emîr-i ehemmete bi’l-ittifâk kemâl-i ihtimâm ve mübaderet ve 

sığır cildinin beher ‘adedi bulundukta on sekiz kuruşa mübâya‘a olunmakda ise de matlûb 

olân ciltlerin ücret-i nakliyesi içün ikişer kuruş zam olunarak nihâyet yirmi kuruşa kadar 

alınıp icâb eden behâsı bu tarafta virilmek üzere zikr olunan bir gün evvel mübâya‘asıyla 

‘â‘cileten bu tarafa eriştirilmesi emrine ikdâm ve gayret olunmak bâbında sâlifüz- zikr kadılar 

ve kâ’îm-makam ve kuzât ve nevvâb vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz size hitâben emr-î şerîfim 

ısdârı Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden hâlâ mehâm-ı harbiye nâzırı iftihâr Mehmed Emin Seyit 

dâme mecdihû tarafından bâ-takrîr îfâde ve inhâ olunmak ve keyfiyet Rikâb-ı Hümâyûn’um 

kâ’îm-makam’ı tarafından dâhi yazılmış olmakdan nâşi vech-i meşrûh üzere ‘amel ve 

harekete ziyâde ihtimâm ve dikkat etmeniz fermânım olmağın tenbîhen ve te’kiden mahsûs 

işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi sâlifüz- zikr beş bin ‘aded 

sığır cildinin balâdâ tahrîr olân kazâlardan derhâl tedârik ve mübâya‘asıyla berle Tekfur Dağı 

İskelesi’ne verilen Dersa‘âdet’ime eriştirilmesi kat‘î matlûb mülûkânem idüğü ve bu bâbda 

evveli derih ağmâz ve rehâvet ve tabi ve betâ'in ber-vechile ca’iz olmadığı ma‘lûmunuz 

oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel ve hareket etmeniz emr-î İrâde-i Şâhâne’m bilâ-tahrîr sıdk 

ve sa‘i ve kudret ve hilâfından ziyâde hazer ve mücânebet eylemeniz bâbında 

Fi Evâhir-i Ş 247 

 

1094 

Konya’ya giden topçu neferlerinin, Üsküdar’dan, Konya’ya varıncaya kadar ihtiyâc 

duyduğu araba ve hayvânların tedâriki husûsunda, Üsküdar’dan Konya’ya varıncaya 

kadar yol üzerinde bulunan kazâların kadılarına, naiblerine, âyânlarına, zabitlerine ve 

ileri gelenlerine hükümdür. 
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Üsküdar’dan Konya’ya varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kuzât ve nevvâbına ve â‘yân ve 

vücûh-ı memleket ve iş erlerine hüküm 

Muktezâyı İrâde-i Seniyye’m üzere bu def‘a Dersa‘âdet’imden Konya cânibine irsâl olunan 

nısf tabur topçu neferâtının Konya’ya varıncaya değin esnâ-yı râhda iktizâ eden nakliyet 

vesâ’îrelerinin icâb eden behâsı müştekicileri olân mükemmel mühimmât ve hayvânâtıyla 

edâsına iki kıt‘a top ve kapaklıların lâzım gelen ‘araba ve hayvânâtının ücretleri müdürü 

Numan zîde kadrihû yedinden ahz olunarak kazâlar taraflarından tedârik ve î‘tâsıyla sâlimen 

savb-ı me’mûra îsâlleri bâbında emr-î şerîfim ısdârı Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden hâlâ 

mukata’ât hazînesinin masârıfât nâzırı iftihâr el-hâc İbrâhîm dâme mecdihû tarafından bâ-

takrîr îfâde ve inhâ olunmakdan nâşi siz ki kuzât ve nevvâb vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz vech-i 

meşrûh üzere ‘amel ve harekete ihtimâm ve dikkat eylemeniz fermânım olmağın mahsûsa 

işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve tesyâr kılınmıştır imdi neferât-ı merkûma Üsküdar’dan 

Konya’ya varınca hulûl-ı râhda her hangınızın taht-ı hükümet ve kazâsına dâhil olursa ta‘yînat 

lâzımelerinin behâsıyla mühimmât vesâ’îrelerinin nakline muktezâ-yı a‘raba  ve hayvânâtın 

ücretlerini mûmâileyh yedinden ahz olunmak üzere kazâlarınız taraflarından bilâ-âhire tedârik 

ve itâsıyla merfihen mahal me’mûra îsâllinizi ücretine vefayet itinâ ve mübâderet eylemeniz 

kat‘î matlûb-ı mülûkânem ediğü ve bu bâbda ağmâz ve rehâvet ile neferât-ı mezkûreye zarûret 

ve muzâyaka çektirilmek misillü vaz‘ hâlet vukû‘una kat‘îan rızâ-yı Hümâyûn’um olduğu 

ma‘lûmun oldukda bervechi muharrer ‘amel ve harekete mezîd-i ihtimâm ve dikkat ve hilâfı 

vaz‘ı tecvîzden hazer ve mücânebet eylemeniz bâbında 

Fi Evâhir-i Ş 47 

 

1095 

Konya ve Ankara topraklarında bulunan Reşvanlı ve Türkanlı ve Cihan Beyli ve 

Mirkânlılı ve Şeyh Nihanlı  Aşiretlerinin, disiplinsiz hareketleri olduğu ve bundan sonra 

verilen zarar ziyanın aşiret liderlerinden karşılanması husûsunda Karaman Valisi ve 

Akça-i Akşehir ve Aksaray Sancakları mutasarrıf’ı olub, kendisine  Aşayir Nezâreti 

görevi de verilen Alişan Pâşâ’ya hükümdür. 

Hâlâ Karaman Vâlîsi ve Akça-i Akşehir ve Aksaray Sancakları mutasarrıf’ı olub zikr-i âti 

‘Aşayir Nezâreti dâhi uhdesine mahlul olarak vezîrim ‘Âlişan Pâşâ iclâlehûya hüküm 

Konya ve Ankara topraklarında meşnâ nişin olân Reşvanlı ve Türkanlı ve Cihan Beyli ve 

Mirkânlılı ve Şeyh Nihanlı ‘aşiretlerinin vesâ’îre ikrâd ta’ifesinin içlerinden ba‘zıları ita‘atsiz 

ve sarık mikvâsı olarak bunlar bulundukları mahâlden kışlaya ve kışladan yaylaya nakl ve 
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hareketlerinde murûr ve ‘ubûr eyledikleri mahallerin civârında bulunan sefine derin ve ebnayı 

sebili sokup oldukları (…) gasb etmek misillü nice nice fezahat ve cibayetini inat etmiş 

oldukları bundan akdem bi’l-ihtiyar tahkîk kılındığına binâen Konya ve Ankara topraklarında 

ka’in Reşvandan mâ‘adâ şeka nişin evladı ‘aşâyire bundan böyle fermânım (…)bulunanlar 

nâzır nasb u ta‘yin kılınarak iktizâ eden ‘aşiret beyleri ve naiblerin ma‘rifetiyle nasb olunub 

‘aşiret beyi olarak kimesneye ‘aşiretinin ve kendisinin imdi muharrer olarak mahkeme mührü 

gibi birer mühür î‘tâsıyla bunlardan bi’l-âhire kışlaya azimet ve ‘avdetlerinde uğradıkları 

mahalin mezu‘atına bir gün zarâr ve ziyân eriştirmemek ve ‘aşiretlerinden bir kimesne bir 

mahale girecek oldukda mir ‘aşiretleri huzûrunda keffiyle rabt olunub mühür mezkûr ile 

yedlerine mürûr tezkireleri verilerek gidip gelecek mahallere arz ve alâylarıyla gidib gelmesi 

ve her hangi ‘aşiretten burada sirkat vesâ’îre güne hıyanet zuhûr ederse ol ‘aşiret beyi mes‘ûl 

ve mu‘atır olmak her hâlde ‘aşiretlerine dâ’îr olân evâmir-i şerîfem mûciblerince ‘amel ve 

hareket etmek üzere sahîfe-i (silik) südûr olarak hatt-ı Hümâyûn şevket makrun padişâhânem 

mûcibince taht-ı rabıta ve nizâma idhâl olunmağın olmak mutalebesiyle nizâm-ı mezkûrun 

kemâyenbaği kâmilen icrâsı esbâbının istihkakına ikdâm ve dikkat olunması husûsuna sen ki 

vezîr-i müşârünileyhsin eyâleti merkûmenin uhdene tevcîhi hangâmında sana dâhi 

me’mûriyetini hâvi mahsûs emr-î şerîfimle tevcîh ve tenbîh kılınmış olduğuna mebni keyfiyet 

tarafından ‘aşayir merkûme beyleri ve ictisarı (silik) ve kâğıdlar tahrîr ve tesyâriyle i‘lan ve 

te’kid olunmuş ise de ‘aşayir merkûmeden devlete (…) asliyelerinde mezkûr olarak hıyanet 

ve mel‘anet muktezâsınca yine tek durmayıb harekât-ı sâbıkalarında ‘inad ve ısdâr üzere 

olarak hatta mukaddemce Cihan Beyli ‘aşiretinden olub hilâf-ı rızâ ve mugâyir-i nizâm 

harekete ısdârları minha olunmuş olân üç nefer istihsâlinin vâcibü’l-esbâb birer mahale nefi 

ve iclâları bâbında ısdâr ve tesyâr olunan evâmir-i ‘aliyyem mübâşir ile ol tarafa ledi’l-vürûd 

taraflarından dâhi buyruldular tahrîr ve mübâşirleri yanlarına adamlar terfîkiyle 

gönderildiğinden ‘aşiret-i merkûme beyleri olarak  ‘Âlişan Bey vesâ’îre söz sahibleri menfi-i 

merkûmları ihfa ve bayağı ‘adem-i ve ita‘at ve edâsına icrâ ile münif cihetine gönderilmeyip 

‘aşiretleri derûnunda meks ve tevkîf olunmuş oldukları beyânıyla bunların ve gerek nezâreti 

mahlul uhde-i me’mûrunun evrâk-ı sâ’îre ‘aşâyir derûnunda bulunan erâzil istihsâline 

herhangı ‘aşiret dâhilinde bulunurlarsa te’dîb ve terbiyeleriyle ita‘ata idhâlleri emrine 

mübâderet etmeniz bâbında te’kid me’mûriyetini hâvi emr-î şerîfim südûru bu def‘a 

tarafından derbâr şevketkarâr-ı mülûkâneme tahrîr ve iş‘âr olunmuş olub zamân meyâmin 

efzân mülûkânemde her tarafa ikmâl-i (…) âsâyiş le zarâr-ı sadâkat simat mülûkâneme vâye-i 

cenâb-ı kibriya olarak fukarâ ve za‘ifa ve ‘acize-i re’ayânın kâffe-i mezâlim ve teaddiyattan 

himâyet ve sıyânet ve refâh ve rahatları nezd-i mekârim-mevfur mülûkânemde matlûb 
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Sayfa 159 

 

ol mültezim ve ‘aşâyir merkûmenin ol vecihle harekatı bi-gâyetiye ictiraları haklarında mer‘i 

ve icrâ olunan usûl ve nizâmın hilâfı min-külli’l-vücûh rızâ-yı mübaderet irtizayı hidivaneme 

münafi idüğü vâreste-i kaydı rakam olmasından nâşi bâ‘de-zîn ‘aşâyir-i merkûmdan hilâf-ı 

rızâ ve mugâyir-i nizâm harekata ictira edenler hangi ‘aşiret derûnunda bulunur ise iktizâsı 

vechile te’dîb ve terbiyeleriyle taht-ı itaate idhâl ve irc ‘âllerı esbâbının istihsâl ve istikmâline 

ikdâm ve dikkat eylemek fermânım olmağın tenbîhen ve te’kîden mahsûsen işbu emr-î 

celîlü’l-kadrim ısdâr [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi fi mâ-bâ‘d zir idârenizde kâ’in 

‘aşâyirden bu misillü habaset ve ictisar eden irâzili eşkiya makûlesinin taht-ı itaate 

idhâlleriyle nizâmı mezkûrun kat‘î halelden vekâyesı (…) daimen ve müstemiren mezîd-i 

‘itinâ ve sarfı rû'yet eylemek îfâ-yı muktezâ-yı mehâm istinayı ve derayine bezli haber miknet 

mülakattan tevakkî ve mübâ‘adet eylemeniz bâbında 

Fi Evâhir-i Ş 47 

 

1096 

Adı geçen kilisede yangın neticesinde oluşan hasarın telafisi husûsunda, Ahmed Pâşâ’ya, 

Havâsı Refika Kadısı’na ve Divân-ı Hümâyûn’dan Ebniye-i Hassâm Müdürü 

Abdülhalim Bey’e hükümdür.  

Ferik Hassa-i Şâhânem Beylerbeğisi Ahmed Pâşâ dâmet Me‘aliyeye ve Havâss-ı Refi‘a 

Kadısı zîde fazlühûya ve hâcegân-ı Divân-ı Hümâyûn’umdan ebniye-i hassâm müdürü 

‘Abdülhalim zîde mecdihûya hüküm  

Havâss-ı Refi‘a Kazâsı’na tâbi‘ Suyolu kurâsından Bergos Karyesinde kâ’in Penaiye nâm-ı 

diğer İsa kenisâsı bundan akdem muhterik olduğundan bahsle bilâ-tevsi‘ ve’t-terfi‘ vaz‘ 

kâdîm ve hey’et-i asliyesi üzere ta‘mîr ve termîmi husûsunu kârye-i mezbûre re‘âyâsı rikâb-ı 

kamer-tâb-ı mülâkâneme ‘arz-ı hâl takdîmiyle niyâz ve istirhâm eylediklerine mebni nizâmı 

vechile kenisâ-i mezbûr ma‘rifet-i şer‘le keşf ve mu‘ayene olunarak keyfiyeti î‘lâm olunması 

husûsu mevlanâ-yı mûmâileyh ledi’l-havâle olduğu canîb-i şer‘iat-ı garrâdan irsâl eylediği baş 

kâtib Es-Seyyid Mehmed ‘Abdülhalim zîde ilmuhû ebniye-i hassâ müdürü hulefâsından Es-

Seyyid Mehmed Salih ve hademe-i hassâmdan kapı dizdarı Es-Seyyid Mehmed ve çukadar 

Ebubekir ile karye-i mezbûreye varub ma‘lûmü’l-esâmi kesân hassı oldukları hâlde akd 

olunan meclîs-i şer‘-i nebevide kilise-i mezbûr keşf ve mesâ‘i olunarak ebniye-i kadîmesi 

tûlen yirmi dokuz zir‘â ve arzen on dokuz zirâ altı parmak ve karden gayr-ı ez-semen beş zir‘â 



127 

 

altı parmak ve ‘arzen dört buçuk zi‘râ ve şark cânibinin şimâlinde vâki‘ yük direkli sundurma 

mahalli tûlen otuz üç zir‘â on dört parmak ve ‘arzen dört zir‘â on sekiz parmak olduğu hâlife-i 

merkûm ile hâzır-ı bi’l-cümle olânların ihbâr ile nümayân ve bi’l-cümle ebniyesi muhterik 

olub vâz‘-ı kâdîm ve hey'et-i asliyesi üzere bilâ-tevsi‘ ve’t-terf’i‘ ta‘mîr ve termîmine ihtiyâcı 

zâhir ve â‘yân idüğünü kâtib-i mûmâileyh inhâ etmek hasebiyle ber-vech-i istid‘â kilise-i 

mezbûrun ta‘mîr ve termîmi İrâde-i Seniyye’m menût olduğu mevlanâ-yı mûmâileyh 

tarafından î‘lâm olunmuş ve muktezâ-yı şer‘isi bi’l-fi‘il Şeyhü’l-islâm ve müftiü’l-enâm olân 

şeyhzâde mevlanâ Es-Seyyid ‘Abdülvehâb edâmAllahû Te‘âla fazluhûdan ledi’l-istisâr bir 

karyede vâki‘ kilise-i kadîme muhterik oldukda erbâb-ı hey‘eti asliyesine nesne ziyâde 

etmeksizin vaz‘-ı kadîmi üzere ta‘mîre kâdir olurlar mı el-cevab olurlar deyû bir kıt‘a fetevâ-

yı şerîfe verilmiş ve keyfiyet ‘atebe-i felek-mertebe-i cihândârânemden ledi’l-istî‘lâm kilise-i 

mezkûrun mesâğ-i şer’i şerîf olduğu vechile ta‘mîr ve termîmine mesâğfe-i behiyye-i 

şehriyârânem beydiriğ ve sezâvâr kılınarak ol bâbda emr-î hümâyûn-ı ‘inâyet makrûn-ı 

pâdişâhânem sahîfe-i pirâ-yı sudûr olmuş olmağın mantûk-ı münîfi ve verilen fetevâ-yı şerîfe 

mûcib ve muktezâsı üzere ‘amel ve hareket olunmak fermânım olmağın ruhsatı hâvi işbu emr-

î celîlü’l-kadrim ısdâr ve tesyâr olunmuşdur imdi kilise-i mezbûrun mesâ‘i şer‘-i şerîf olduğu 

vechile tûlen ve ‘arzen ve karden vasi‘eten hey'et-i asliyesini bir karış ve bir parmak tecâvüz 

etmemek üzere ta‘mîr ve termîmi husûsuna izn-i ruhsat-ı seniyye-i-i mülûkânem erzân 

kılındığı ve bu vesîle ile vaz‘-ı kâdîm ve hey'et-i asliyesinden ziyâde nesne ihdâsına er’aet 

ruhsat olunmak veyahûd re‘âyâ-yı merkûme tarafından bir akçe ve bir habbe ahz ve tahsîl 

kılınmak lâzım gelirse mütecasir olânlar mazhar-ı mu’ahhara ve i‘tâb olacaklarından şübhe 

olmadığı siz ki pâşâ ve mevlanâ ve ebniye-i Hassa Müdürü mûmâileyhimsiz ma‘lûmunuz 

oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel ve harekete ihtimâm ve mübâderet eylemeniz bâbında 

Fi Evâhir-i Ş 247 

 

1097 

Bundan evvel Küdüs’te imal olunan çuvalların bu yıl yetiştirilemediğinden ötürü, 700 

adet çuvalın Haleb’te imal ettirilip, Şam-ı Şerîf’e ulaştırılması husûsunda, Haleb ve 

Rakka Valisi, Arabistan Ser-askeri Vezîr Mehmed Pâşâ’ya ve Haleb Mollası’na ve 

Haleb Eyâleti’nde bulunan kazâların,; kadı, naib. âyân, zabit ve bi’l-cümle iş erlerine 

hükümdür. 

Hâlâ Haleb ve Rakka Vâlîsi sevâhili perişan-ı ve havâli-i Arabistan Ser-’askeri vezîrim 

Mehmed Pâşâ iclâlehûya ve Haleb Mollası’na ve Haleb Eyâleti’nde vâki‘ kazâların kûzât ve 
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nevvâbına ve husûsu atiz zikre Dersa‘âdet’imden, mahsûs mübâşir ta‘yîn olunan [boş] ve 

vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm 

 Kirar-ı haccı şerîf mürettibâtından ma‘lûmü’l-mikdâr çuvallar öteden beri Kuds-i şerîf 

Nablus taraflarından ‘imâl oluna gelmekte ise de emvâli mâlûme cihetiyle bu sene-i 

mübârekede ‘imâl olunamayarak geri kalmış olduğuna ve hâl buki zikr olunan çuvallar 

tevz‘iât haccı şerîfin elzem levâzımından olub mevsimi haccı şerîf dâhi gün-be-gün takrîb 

etmekte idüğüne binâen icâb eden esmânı her neye bâliğ olur ise sen ki vezîr-i 

müşârünileyhsin şimdilik tarafından î‘tâ ve b‘âdehû cânib-i miriden sana edâ olunmak ve 

tezelden tekmîl birle gurre-i Şevvâlden evvel Şam-ı Şerîf’e eriştirilmek üzere Haleb 

Eyâleti’nde vâki‘ kazâlardan yedi yüz adet çuval ‘imâl husûsuna İrâde-i seniyye-i 

mülûkâne’m te‘allikiyle ol bâbda Hatt-ı Hümâyûn-ı şevket makrun-ı pâdişâhânem sahîfeyi 

berâ-yı sudûr olmuş ve bu mâddeye mûmâileyh dâhi mübâşir ta‘yîn ve ve irsâl olunmuş 

olmağla vusûl-i emr-î şerîfimde mezkûrü’l-mikdâr çuvalları mübâşir-i mûmâileyhe mağrifeti 

esmânı şimdilik tarafından virilmek üzere Haleb Eyâleti’nde vâki‘ kazâlarda seri‘ân ‘imâl ve 

tetmîm berle gurre-i Şevvâl-i şerîften evvel mübâşir-i mûmâileyhe teslîmen Şam-ı Şerîf’e irsâl 

ve îsâle kemâl-i ikdâm ve mübâderet eylemek fermânım olmağın î‘lâmen ve tenbîhen ve 

ihtimâmen mahsûsen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr  

 

Sayfa 160 

 

ve mübâşir-i mûmâileyh ile tesyâr olunmuşdur imdi bu emrim vardığı gibi kat‘an imrâr-ı vakti 

inmeyerek hemen maruz zikr yedi yüz adet çuvalları ayaleti mezbûrede bir ân akdem ‘imâl ve 

tekmîl etdirerek mübâşir-i mûmâileyhe teslîmen gurre-i mâh merkûmdan evvel Şam-ı Şerîf’e 

eriştirilmeye mezîd-i ‘itinâ ve müsâra‘at eylemek İrâde-i kat‘îye-i mülûkânem muktezâsından 

idüğü ve bu bâbda a‘mâz ve rehâvet ve edna derce te‘enni ve betâ'in ber-vechile câ’iz 

olmadığı mersûmun ol vakitte ber-vech-i muharrer infâz-ı emr-î İrâde-i Şâhânem’e kemâl-i 

ihtimâm ve sarf-ı mukadderet eyleyesin ve siz ki mevlanâ ve kûzât ve nevvâb vesâ’îre-i 

mûmâileyhimsiz mazmûn-ı emr-î şerîfim sizin dâhi meczûmunuz olarak mûcib ve 

muktezâsını icrâya bi’l-ittifâk ve tevzi‘  ve gayret ve bir ân tevkîf ve tehîr misillü vaz‘ı tecvîz 

ile mes‘ûl ve münâsib olmakdan (…) tevakkî ve mübâ‘adet eyleyesiz ve sen ki mübâşir-i 

mûmâileyhsin sen dâhi muktezâ-yı me’mûriyetin üzere seri‘ân bu tarafdan hareket ve bir 

kavim akdem ol tarafa varub sâlifü’z-zikr çuvalları müşârünileyhin inzamım re’yi ve ma‘rifeti 

ve ma‘rifetin ve cümle ittifâkıyla ‘ale’l-‘acele ‘imâl ve tekmîl etdirterek hemen bilâ-senedi 

sahib gurre-i mâh mezbûrdan evvel Şam-ı Şarif’e eriştirmeye ziyâde şetab ve sürat ve ol 
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vecihle itmâm emr me’mûriyetle îfâ-yı levâzım hizmet kararı ve sadâkate bezl ve sa‘i ve 

kudret ve mugâyiri vaz‘ ve hâlet vukû‘uyla mazhar-ı muahhize ve atab olmakdan sen dâhi 

gâyetül gaye hazer ve mücânebet eylemeniz bâbında  

Fi Evâhir-i Ş 247 

 

1098 

Matlûb buyrulan beş yüz adet çuval ‘imâl olunmakda olub inşallahu Te‘âlâ hizmetinde 

mübâşirine teslîmen irsâl kılınacağını natik vârid olân tahrîrat mazmûnu bâ-fermân-ı ‘âli şerh 

verildi  

Fi 3 Zâ 47 

500 adet çuval için Hâlâ Karaman Valisi ve ilhâken Alaşehir ve Aksaray Sancakları 

Mutasarrıf’ı Âlişân Pâşâ, Konya Nâ’ibi,  Konya Sancağı’nın hakimlerine, mübaşirlerine 

vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti  

Hâlâ Karaman Vâlîsi ve ilhâken Alaşehir ve Aksaray Sancakları mutasarrıf’ı vezîrim Âlişân 

Pâşâ iclâlehûya ve Konya Nâ’ibi’yle Konya Sancağı’nın hükkâmına ve mübâşir vesâ’îre 

Konya Sancağı’ndan beş yüz adet çuval içün  

Aslı gibi  

Zikrolunan çuvalların dört yüz adet (silik) tanzîm ve mübâya‘asına (silik) olunarak Şam-ı 

Şerîfe gönderilmek üzere î‘lâm-ı şer‘i îsâl olunmak ve mübâşir-i mûmâileyh (silik) vasıl 

olmak üzere bu sene-i mübârekede mezkûr çuvalların Şaı Şerîf’te tanzîm olmak ve yeniden 

imâli dâhi vakte muhtâc olacağından zikr olunan çuvala (silik) olarak hâlde bulunmak ile 

mübâşiri iade olmuş olduğu natık Haleb Vâlîsi ve ‘aşiret ser ‘asker vezîri Mükerrem Mehmed 

Pâşâ Hazeretleri’nin vârid olân tahrîrat ve tahliyetinin î‘lâmı vârid olub tahrîrat (silik) 

muharrer ve imrâr ve tesyâr kılınan emr-î ‘âli  mezbûrun kayd olmasına meşrûh bulunması 

bi’l-fi‘il defterdar ‘Âli Bey bi’t-tefhir idâre etmek ve mazmûn (silik) şerh verildi deyû 

Fermân-ı Âli sadır olmağla bâ-Fermân-ı Âli şerh verildi  

20 Z 47 

 

1099 

500 adet çuval tedâriki için Âyintab Nâ’ibi, Âyintab Mütesellimi’ne ve mübaşirlerine 

vesâîreye hükümdür. 
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Bir sûreti  

‘Âyintab Nâ’ibi ve ‘Âyintab Mütesellimi [boş] zîde mecdihûya ve mübâşir vesâ’îre ‘Âyintab 

Kazâsı’ndan beş yüz adet çuval içün  

Kezalik  

İş bu emr-î ‘âli  (silik) me’mûruna iki yüz elli çift kuruş beher çifti yirmi altı’şar kuruş 

itmâmen malları olarak mübâşir-i merkûm ma‘rifetiyle mübâyâ‘a olunarak min hasbül vücûh 

altı bin beş yüz kuruş bâliğ olub tamâmen mübâşir-i merkûma teslîmen Şam-ı Şerîf tarafına 

inhâ olunduğunu ve mübâşir-i merkûm yedinden mikdârı mezbûr garayı fürûht ve teslîm 

verildiğini müşa‘ar senet ahz olunduğunu (...) vürûd iden î‘lâmı ve maruz zikr çuvallar 

mübâşir-i merkûm sıhhatiyle tamâmen vürûd idüğü (...) ta‘lîm olunduğunu natık Şam 

Vâlîsin’in vârid olân tahrîratı mazmûnu Fermân-ı Âli şerh verildi  

Fi 13 Ş 47 

 

1100  

Bu husûsa dâ’îr Baş Muhasebe’ye verilen ilm-û haberden kayd olunmuşdur  

500 adet çuval tedâriki için Adana Sancağı’nda bulunan kazâların hakimlerine, Adana 

Mütesellimi Ali Bey’e, mübaşirlere vesâîreye hükümdür. 

Bir sûreti  

Adana Sancağı’nda vâki‘ kazâların hükkâmına ve Adana Mütesellimi ‘Âli Bey zîde 

mecdihûya ve mübâşir vesâ’îre [boş] livâ-yı mezbûrdan beş yüz adet çuval içün  

Kezalik 

 

1101 

500 adet çuval tedâriki için Maraş Sancağı’nın hakimlerine ve Maraş Müteselimi’ne ve 

mübaşirlerine vesâîreye hükümdür. 

Maraş Sancağı’nın hükkâmına ve Maraş Müteselimi zîde mecdihûya ve mübâşir vesâ’îre 

[boş] livâ-yı mezbûrdan beş yüz çuval içün  

Kezalik  
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1102 

500 adet çuval tedâriki için Tarsus Sancağı hakimlerine ve Hâcegân-ı Divân-ı 

Hümâyûn’undan Tarsus Mütesellimi Vekîli Ragıb Bey’e ve mübâşirlere vesâ’îre 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Tarsus Sancağı Hükkamına ve Hâcegân-ı Divân-ı Hümâyûn’umda Tarsus Mütesellimi vekîli 

Ragıb zîde mecdihûya ve mübâşir vesâ’îre [boş] livâ-yı mezbûrdan beş yüz çuval içün  

 

1103 

700 adet çuval tedâriki için Haleb’ten Şam-ı Şerîf’e varıncaya kadar yol üzerinde 

bulunan kazâların; kadı, naib, âyân, zabit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Haleb’ten Şam-ı Şerîf’e varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzât ve nevvâbı zîde 

fezâ’ilihûm ve â‘yân ve zâbitân bi’l-cümle iş erleri zîde kadrihûma hüküm  

Kirar-ı Hacc-ı Şerîf mürettibâtından olân Haleb Eyâleti’nde vâki‘ kazâlarda ‘imâl olunmakda 

olân yedi yüz adet çuvalın seri‘ân Şam-ı Şerîf’e isâli lâzımeden olmakdan nâşi sen ki kûzât ve 

nevvâb vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz zikr olunan çuvallar Haleb’ten Şam-ı Şerîf’e varınca 

herhanginizin taht-ı hükümet ve kazâsına dâhil olursa ma‘rifetiniz ve mübâşiri ma‘rifetiyle 

kazâ-be-kazâ birbirinize îrsâl ve bir ân akdem Şam-ı Şerîf’e isâl olunması fermânım olmağın 

mahsûsen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve îsâl olunmuşdur imdi sâlifüz-zikr çuvallar 

Haleb’ten Şam-ı Şerîf’e varınca hulûl-ı râhda herhanginizin taht-ı hükümet ve kazânıza dâhil 

olursa asla ve kat‘a tehîr ve bî-garik olunmayarak ma‘rifetiniz ve mübâşiri ma‘rifetiyle kazâ 

ve kazâ birbirinize îrsâl ve bir ân evvel Şam-ı Şerîf’e isâli İrâde-i Seniyye’m muktezâsı idüğü 

ve ağmâz ve rehâvet ve bir mahâlde tevkîf ve tehîr olunmak lâzım gelirse cesâret eylemeleri 

beher hâl mes‘ûl ve mu‘atab olacakları ma‘lûmunuz oldukda ber-vech-i meşrûh ‘amel ve 

harekete dikkat ve hilâfından hazer ve mücânebet eylemeniz bâbında  

Fi Evâhir-i Ş 247 

 

1104 

500 adet çuval tedâriki için Konya’dan yine Şam-ı Şerîf’e varınca kazâların; kadı, naib, 

âyân, zabit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti 

Konya’dan yine Şam-ı Şerîf’e varınca hükkâm vesâ’îre [boş] Konya Sancağı’ndan ‘imâl 

olunan beş yüz adet çuval içün                                                                                        Aslı gibi 
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1105 

500 adet çuval tedâriki için, Âyıntab’tan yine Şam-ı Şerîf’e varınca kazâların; kadı, 

naib, âyân, zabit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

‘Âyintab’tan yine Şam-ı Şerîf’e varınca hükkâm vesâ’îre [boş] ‘Ayıntab Kazâsı’nda ‘imâl 

olunan beş yüz çuval içün  

 

1106 

500 adet çuval tedâriki için Adana’dan Şam-ı Şerîf’e varıncaya değin yol üzerinde 

bulunan kazâların; kadı, naib, âyân, zabit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Adana’dan yine Şam-ı Şerîf’e varınca hükkâm vesâ’îre [boş] Adana Sancağı’nda ‘imâl olunan 

beş yüz çuval içün  

 

1107 

500 adet çuval tedâriki için Maraş’tan Şam-ı Şerîf’e varıncaya değin yol üzerinde 

bulunan kazâların; kadı, naib, âyân, zabit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Maraş‘dan yine Şam-ı Şerîf’e varınca hükkâm vesâ’îre [boş] Maraş Sancağı’nda ‘imâl olunan 

beş yüz çuval içün  

 

1108 

500 adet çuval tedâriki için Tarsus’tan Şam-ı Şerîf’e varıncaya değin yol üzerinde 

bulunan kazâların; kadı, naib, âyân, zabit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Tarsus’tan yine Şam-ı Şerîf’e varınca hükkâm vesâ’îre [boş] Tarsus Sancağı’nda ‘imâl olunan 

beş yüz çuval içün  

Kezalik  
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Sayfa 161 

 

1109 

Âsâkir-i Mensûre’nin, Karamürsel’den Konya’ya varıncaya değin yol üzerinde araba ve 

her türlü hayvânların temini hakkında Karamürsel’den Konya’ya varıncaya değin yol 

üzerinde bulunan kazâların; kadı, naib, âyân, zabit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Karamürsel’den Konya’ya varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kuzât ve nevvâbına ve â‘yân 

ve voyvodegân ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm 

Bundan akdem Konya’ya sevk ve i‘zâm kılınan ‘Âsâkir-i Mensûre alâyları ma‘iyetinde 

bulunmak üzere tertîb olunan topların on iki kıt‘ası bu def‘a mükemmel mühimmât ve 

hayvânâtıyla Dergâh-ı Mu‘allam  gediklilerinden [boş] zîde mecdihûya teslîm olunarak 

bahren Karamürsel’e gönderilmiş olmakdan nâşi zikr olunan toplar gedikli mûmâileyh ile 

Karamürsel’den Konya’ya varıncaya değin dâhil oldukları kazâlardan mikrar ve ânı ‘araba ve 

hayvânât tedârik ve itâsıylaseri‘ân kazâ-be-kazâ imrâr ve sâlimen Konya’ya îsâle ihtimâm ve 

dikkat olunmak fermânım olmağın mahsûsen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve gedikli 

mûmâileyh ile tesyâr olunmuşdur imdi siz ki kuzât ve nevvâb vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz zikr 

olunan toplar gedikli mûmâileyh ile Karamürsel’den Konya’ya varıncaya değin her 

hanginizin taht-ı hükümet ve kazâsına dâhil olursa tahmine ve ânı iktizâ eden ‘araba ve 

hayvânâtın seri‘ântedârik ve î‘tâsıyla birbirinize irsâl ve sâlimen Konya’ya îsâle bi’l-ittifâk 

mezîd-i ikdâm ve mübâderet eylemeniz İrâde-i Seniyye’m muktezâsından idüğü ve bu bâbda 

ağmâz ve rehâvetli zikr olunan toplar bir mahâlde bir an beyhûde tevkîf ve te’hîr olunmak 

lâzım gelirse mes‘ûl ve mûgayir olacağınızdan şübhe olmadığı ma‘lûmunuz oldukdaber-vech-

i muharrer ‘amel ve harekete bi’l-ittihât tevzi ve sa‘i ve gayret ve hilâfından tevki‘ ve 

mübâderet eylemeniz bâbında   

Fi Evâhir-i Ş 47 

 

1110 

İki bölük topçu zâbitân ve neferânın mühimmât vesâ’îrenin Dersa‘âdetten Konya’ya 

varıncaya dek nakl ve imrârlarına gerekli olân araba ve hayvânâtının ücretleriyle 

nakliyat vesâ’îrelerinin lâzım gelen paraların ödenmesi husûsunda Üsküdar’dan 

Konya’ya varıncaya değin yol üzerinde bulunan kazâların; kadı, naib, âyân, zabit ve 

bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 
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Üsküdar’dan Konya’ya varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kuzât ve nevvâbına ve a‘yan ve 

voyvodegân ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm 

Muktezâyı İrâde-i Seniyye’m üzere bu def‘a Tophâne-i ‘Âmire’mden Konya’ya irsâl olunan 

iki bölük topçu zâbitân ve neferânın mütesahibleri olân mühimmât vesâ’îrenin Dersa‘âdet’ten 

Konya’ya varıncaya dek nakl ve imrârlarına iktizâ eden ‘araba ve hayvânâtının ücretleriyle 

nakliyat ol zamân vesâ’îrelerinin lâzım gelen gelen behaları müdürleri Abdullatif zîde kadrihû 

yedinden ‘an nakit ahz olunarak idhâl oldukları kazâlar taraflarından bilâ-te’hîr şirârın 

i‘tâsıyla savb-ı me’mûra îsâlleri bâbında emr-î şerîfim ısdârı Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden 

hâlâ mukata’ât hazînesinin masârıfât nâzırı iftihâr el-hâc İbrâhîm dâme mecdihû tarafından 

bâtakrîr îfâde olunmakdan nâşi siz ki kuzât ve nevvâb vesâ’îre-i mûmâileyhimsizvech-i 

meşrûh üzere ‘amel ve harekete mübâderet eylemeniz fermânım olmağın mahsûsen işbu emr-î 

şerîfim ısdâr ve tesyâr olunmuşdur imdi neferât merkûme mütesahibleri olân mihmân ile 

Üsküdar’dan Konya’ya varıncaya dek her hangınızın taht-ı hükümet ve kazâsına idhâl 

olurlarsa her mühimmat merkûmenin nakliçün muktezi olân ‘araba hayvânâtın ücretiyle 

muktezi merkûmenin nakliyat ve ol zamân sâ’îrelerinin behâsı müdürleri mûmâileyh 

yedinden ahz olunmak üzere kazâlarınız taraflarından seri‘ân tedârik ve î‘tâsıyla sâlimen 

savb-ı maksudda îsâlleri emrine mezîd-i ikdâm ve mübâderet eylemeniz ve matlûb 

mülûkânem idüğü ve bu bâbda i‘mâz ve nesâmih ile neferât-ı merkûmenin iktizâ eden 

nakliyatlarıyla mühimmât-ı mezkûrenin nakline muktezi ‘araba ve hayvânâtının tedâriki emr-

înde ihti‘mâl ve te’hîr olunmak lâzım gelirse sû’al ve muğayir olacağınıza şübhe olmadığı 

ma‘lûmunuz oldukda âna göre ‘amel ve harekete dikkat ve hilâfından be-gâyet mübâ‘adet 

eylemeniz bâbında  

Fi Evâhir-i Ş 247 

 

1111 

1000 kantâr katrân tedâriki husûsunda Samsun ve Fatsa kazâlarıyla Canik Sancağı’nda 

bulunan  kazâların kadılarına, naiblerine ve Canik Muhasılı’na ve Dersa‘âdet’ten bu 

konuya mahsûs mübâşir ta‘yin olunanlar ve, naib, âyân, zabit ve bi’l-cümle iş erlerine 

hükümdür. 

Samsun ve Fatsa kazâlarıyla Canik Sancağı’nda vâki‘ sâ’îr kazâların kuzât ve nevvâbına ve 

Canik Muhasılı vekîli [boş] zîde mecdihûya ve husûsu âti’z-zikre Dersa‘âdet’imden mahsûs 

mübâşir ta‘yin olunan ( boş) ve a‘yan ve zâbitân ve vücûh-ı memleket zîde kadrihûma hüküm 
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Bi-minneti Te‘âlâ bu sene-i mübâreke evvel beharında ihrâcı musahhah olub el hâletü hazihi 

teçhiz olunmakda olân sefine-i Donanma-yı Hümâyûn’uma lâzım gelen katrânın Tersâne-i 

Âmire’mde kat’i cihetle katrân bulunan mahallerden seri‘ân külliyetli katrân tedârik ve celbi 

rütbe-i vücûdea olduğuna ve bu mâddenin te’hîr olunduğu tecvîz olunub müdavemet 

olmayarak sür‘at tanzîmi ehem-i mühimmadan idüğüne binâen icâb eden behâsı Tersâne-i 

Âmire’m tarafından virilmek üzere sen ki muhasıl vekîli mûmâileyh ma‘rifetinle Canik ve 

Samsun ve Fatsa kazâlarıyla Canik Sancağı’nda vâki‘ sâ’îr kazâlardan bin kantâr katrân 

mübâyâ‘a ve seri‘ân Dersa‘âdet’ime celb olunması husûsuna İrâde-i ‘Âliyye’m ta‘allûk etmiş 

ve sûret-i celbi zımnında mûmâileyh dâhi mahsûs mübâşir ta‘yîn ve irsâl olunmuş olmakdan 

nâşi vusûl-ı fermân celb-i unvân pâdişâhânemde kat‘an emirli ve ikate-i vaz‘ı tecvîz 

etmeyerek ol mikdâr kantâr katrân ile mukaddem matlûb olunan kıl ve kendirin dâhi seri‘ân 

ve â‘cilen Dersa‘âdet’ime irsâli emrine mezîd-i ihtimâm ve gayret etmek fermânım olmağın 

tenbîhen ve ikdâmen ve mahsûsen işbu emr-î şerîfim ısdâr ve mübâşir-i mûmâileyh ile tesyâr 

olunmuşdur imdi bu husûs mevadı sâ’îreye mukayyes olunmayıb işbu emrim olduğu gibi 

sâlifü’z-zikr bin kantâr katrân ile mukaddem matlûb olunan kıl ve kendiri hemen tedârik 

etdirerek berât etdim ve bir sa‘ad mukaddem Tersâne-i Âmire’me sadaka fakdiyete gayret 

ikmalesinden kat‘î matlûb-ı mülûkânem idüğü ve bu bâbda ‘ağmâz ve rehâvet ve imrâr-ı vakti 

mûcib vaz‘a cesâret hakkında mûcibi i‘tâb ve meşrûhat olduğu ma‘lûmun oldukda ber-vech-i 

muharrer infâz-ı emr-î İrâde-i pâdişâhânemle îfâ-yı levâzım fermân beri ve sarrafına ve vukûr 

sa‘i ve gayret ve hilâfından be-gâyet teanni ve mübâ‘adet eyleyesin ve siz ki kûzât ve nevvâb 

ve â‘yân vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz mazmûn-ı emr-î şerîfim sizin dâhi meczûmunuz olarak ol 

mikdâr kantâr katrân ile sâlifü’z-zikr kıl ve kendiri bir an akdem bir dakika mukaddem tedârik 

birle tamâmen ve seri‘ân Tersâne-i Âmire’me ziyâde ikdâm ve müsâra‘at ve hilâfını tecvîz ile 

mazhar muahhize ve akibü’l-makûle teanni ve mübâ‘adet ve sen ki mübâşir-i mûmâileyhsin 

sen dâhi muktezâ-yı me’mûriyetin üzere seri‘ân bu tarafdan hareket ve bir ân evvel ol tarafa 

varub infâz İrâde-i pâdişâhânemle îfâ-yı lâzıme-i me’mûruna mezîd-i ikdâm ve müsa‘reat ve 

imrad vakti mûcib harekete İrâde-i mübtelâ-yı te’dîb ve köşmal akibü’l-mikdâr hazer ve 

mücânebet eylemen bâbında  

Fi Evâhir-i Ş 47 
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Sayfa 162 

 

1112 

Galata Kadısı’na, Beşiktaş’ta bulunan Ayadimitri Kilisesi’nin tamîri husûsunda, Ferik 

Hassâ-ı Şâhânem Beylerbeyisi Ahmed Pâşâ’ya ve Galata Kadı’sına, Divân-ı Hümâyûn 

Ebniye-i Hassam Müdürü Abdulhalim Bey’e hükümdür. 

Karye-i Hassa-i şahanem Beylerbeğisi ‘Ahmed Pâşâ dâmen mealûhuya ve Galata Kadısı zidet 

fezalûhuya, voyvodağan Divân-ı Hümâyûn’um Enbiye-i Hassam Müdürü ‘Abdülhalim zide 

mecudûhuya hükümdür. 

Mahrûse-i Galata mûzafatından Beşiktaş Nahiyesine tâbi‘ Kuru Çeşme’de ka’in Rum 

milletine mahsûs Ayadimitri demekle arif kilise mürûr-ı ezmine ile harâb ve turâb olarak 

eşedd ihtiyâc ile ta‘mîre muhtâc olduğundan bahsle hey'et-i asliyesi üzere ta‘mîr ve termîmi 

husûsuna müsâ‘ade seniyyem bediriğ ve erzân kılınmış Dersa‘âdet’imde tağlim İstanbul ve 

tevâbi‘i olduğu Rum Patriği ve cema‘at-i münire bu taraftan südde-i sâ‘adetime takdîm 

eyledikleri arz-ı hâlde niyâz ve istid‘â ve karye-i mezkûr re‘âyâsının muhzır güne rumi ihbâra 

kâğıdları dâhi takdîm ve iştira olduğuna mebni nizâmi halleriyle kiliseyi mezbûrun keşf ve 

mu‘ayene berle keyfiyeti i‘lam olunmuş husûsi mevlanâ-yı mûmâileyhe ledi’l-havâle olduğu 

cânib-i şer‘iat-ı garâdan irsâl eylediği baş kâtib Ahmed Rafet zîde ilme ferik Hassa-i 

Şâhâne’m tarafından ‘Osman ve Enbiye-i Hassam Müdürü hûlafasından Ahmed Mümtaz ve 

Mehmed Raşid Halifeler ile kilise-i mezbûr üzerine varıb âhâliden Mustafa Hilmi ve muhtar 

oğlu ‘Âli ve muhtar başı Süleyman ve ‘Osman vesâ’îre ma‘lûmu’l-esâmi kesân ile kilise-i 

mezkûrun râhlarından Kalbuş nâm râh-ı kilise-i mezbûr mütevellisi ve kabzımalı Yevan ve 

cema‘atinden Dimitraki ve Yasfaki ve Ni‘metvaki ve Harested ve Dimitri nâm zîmmîler hâzır 

oldukları hâlde akd olunan meclîs-i şer‘i enverde kilise-i mezbûr ledi’l-keşf ve’l-mesâlih 

ebniye-i kadîmesi tûlen otuz iki zir‘â ve arzen yirmi zir‘â terbi‘an otuz kırk zir‘â  ve kar’en 

dokuz zir‘â  da‘ileri icrâ olunacak kilisenin bir zirâ‘ altı parmak arsada olân etrâf-ı duvârları 

kayda ve müstakim olub fakat sakfının kiremidleri ve mahyaları ve borunun derzleri ve etrâf-ı 

erba‘asının teneke olân vadileri ve cisimleriyle cadde tarafında ka’in kilise-i mezbûrun 

arkasından ve zirâ‘a kurbunda olân mevcûd duvârları ve ruhban odası ve şervâne külliyen 

harâb olduğunu mu‘ayene ve kilise-i mezbûrun alt tarafında cadde-i sagîr üzerinde kapısı 

önünde yedi ‘aded kırmalı yerlü zir‘â arsasına sagîr nerdiban dâhi inhidâm müteveccih idüğü 

müşahade olunduğunu kâtib mûmâileyh mahallinde kesb ve tahrîr ve ma’an meb‘usen ümenâ-

i şerle meclis-i şer‘e gelip âlâ vukû‘a inhâ ve takrîr eylemeleri mevlanâ-yı mûmâileyh 

tarafından i‘lâm olunmuş ve muktezâ-yı şer‘isi bi’l-fi‘il şeyhülislam ve müftiyi’l-en‘am olân 
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Mestçi zâde mevlanâ-yı Es-Seyyid ‘Abdulvehhab edâm Allahû Te‘âlâ feza’ileden ledi’l-iktizâ 

bir karyede vâki‘ kilise-i kadîme harâb oldukda imrarı hey'et -i asliyesine sene be sene ziyâde 

eylediğinden vaz‘-ı kadîmi üzere tağmire kaid olurlar mı el cevab olurlar deyû bir kıt‘a 

fetevâ-yı şerîfe verilmiş ve keyfiyet hâk-pây-ı miraç-pimar mülûkânem ledi’l-‘arz meş‘-i şer‘-

i şerîfe olduğu üzere ta‘mîr ve termîmi husûsuna müsâ‘ade-i seniyye-i Padişâhânem 

buyrulduğu ve ezadan kılınarak ol bâbda Hatt-ı Hümayûn şevketmakrûn şehriyârânem 

sahîfeleri pirar südûr olmuş olmağın mantûk-ı münîfi verilen fetevâ-yı şerîfe mûcib ve 

mukayese üzere ‘amel olunmak fermânım olmağın çiftini şamil Divân-ı Hümâyûn’a 

mahsûsan işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve tesyâr olunmuşdur imdi kilise-i mezbûrun tûlen 

ve arzen ve karan ve vasi‘atin hey'et-i asliyesini birer karış ve ve birer parmak tecâvüz 

etmemek şartıyla müsa‘ade-i şerîfe olduğu vecihle takrîr ve termîmi husûsuna dâir verilmemiş 

(…) beratım şayân kılındığı ve bu vesîle vaz‘-ı kadîmden ziyâde kimesne ihdasına era’et 

ruhsat olunmak ve zımmnda fukarâsına bir akçe ve bir habbe alınır  ise ve tahsîl kılınmak 

lâzım gelirse cesâret edenler mes‘ûl ve mûgâyir olacakları siz ki Pâşâ ve Mevlanâ-yı Ebniye-i 

ve Hassam Müdürü mûmâileyhim siz ma‘lûmunuz oldukda bir mantûk-ı muharrer ‘amel ve 

harekete dikkat kılınması tevki ve  mübâ‘adet eylemeniz bâbında  

Fi Evâhir-i Ş 47 

 

1113 

Yapılacak olân 23 şalopanın 3 tanesinin Rodos’ta yapılıp göndrilmesi husûsunda, 

Dergâh-ı Muallam pâşâlarından, Rodos Ceziresi Muhafızı Hasan Bey’e hükümdür.  

Dergâh-ı Mu‘allam  pâşâlarından Rodos Ceziresi Muhâfızı Hasan dâme mecdihûya  

Bî tevkîfullahi Te‘âlâ bu sene-i mübâreke evvel bâherinda Bahr-i Sefidte ihrâcı mühim olân 

Donanma-yı Hümayûn’umun ma‘iyetinde bulunup icâbına göre ba‘zı sevâhillerinize istihdam 

olunmak üzere gayrı âtî mevcûd yirmi altı kıt‘a kebirce şalopa inşası lâzımadan olarak zikr 

olunan şalopaların üç kıt‘ası Tersâne-i Âmire’mde yapılacağından bahsle yirmi üç kıt‘a 

şalopalardan üç kıt‘a nik Rodos istidkâhında inşa olunması bâbında iktizâ eden ücreti (...) 

ısdârı husûsu hâlâ kavaidi derya Es-Seyyid vezîrim Halîl Pâşâ edâmallahu Te‘âlâ iclâlehu 

tarafından bâ-takrîr îfâde ve inhâ olunmuş olmakdan nâşi sâlifü’z-zikr üç kıt‘a şalopaların el-

hâletü hâzihi derdest inşa olân Sefine-i Hümâyûn’um ebniyesi mukata‘aya düçar olmamak 

şartıyla Tersâne-i Âmire’m tarafından gönderilen rüsûm ve endazaya vaziyeti gâyetle (...) 

olarak sen ki kapucu başı mûmâileyhsin ma‘rifetinde Rodos Ceziresi sahasında seri‘ân ve 

vucuden inşa ve ol zamâna dek tekmîl ve rûyı deryaya tenzîlile vesayı 11 Âmire’me sevk ve 

tensib olunması husûsuna İdare-i Seniyye-i mülûkâneme müte‘allik ederek ol bâbda Hatt-ı 
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Hümayûn şevket mekûrûn padişâhânem sahîfe ısdâr olmağın mantûk-ı münîfi üzere 

me’mûriyetini hâvi mahsûsen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve [boş] ile tesyâr olunmuşdur 

imdi vusûl emr-î şerîfimde zikr olunan üç kıt‘a şalopaların Tersâne-i Âmire’me sevk ve imrar 

olunmuş ve bu vesîle ile derdest olan Sefine-i Hümâyûn’um ebniyesi ma‘ruz olmaması 

senden kat‘î matlûb mülûkânem idüğü ve bu bâbda ağmâz ve rehâvet ve vesayet ve siyanet  

ber-vechile ca’iz olduğu ve Tersâne-i Âmire’m (…) cihetine ve merkûman kalemîne 

ilmühaberi verildiği ma‘lûmun olundukda ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı emr-î İrâde-i 

seniyyesiyle îfâ-yı lüzûmuna kâr-güzârı sadâkata ve tevdi‘i ve i‘tâ b ve hukûku ve hakkı 

tecvîzden tevki mübâ‘adet eylemen bâbında  

Fi Evâhir-i Ş 247 

 

1114 

Asker temini husûsunda, İskenderiye Nâ’ibiyle İskenderiye Sancağı’nın sahip olduğu 

bütün kazâların; kadı ve naiblerine ayrıca İskenderiye Sancağı Mütesellimi Mir 

Hüseyin Bey’e ve kazâların; kadı, naib, âyân, zabit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

İskenderiye Nâ’ibi’yle İskenderiye Sancağı’nın hâvi olduğu sâ’îr kazâların kuzât ve 

nevvâbına ve silahşören hassâmından İskenderiye Sancağı Mütesellimi Mir Hüseyin zîde 

mecdihû ve voyvoda-i memleket vesâ’îre iş erlerine 

İskenderiye Sancağı âhâli ve re‘âyâsı haklarında mebzul ve masrûf olân efva‘ inâyet ve ihsân 

ve günegün merhamet ve şefikiye bî-payân-ı padişâhânemîn îfâ-yı fariza-yı teşkîr ve 

muhabbetle Devlet-i ‘Âliyye ve ibrâz hüsn-i hizmet ve emr-î fermân merahamet ve 

mülûkânemîn dâhi tenfîz ve icrâsına bezl-i mukadderet eylediklerini bi’l-fi‘il sadr-ı ‘âzam 

senuda şeyh ve Serdâr-ı Ekrem nasr-ı ta‘limim mukaddem ve mü’ehher deryârı (…) 

mülûkâneme ‘arz ve inhâ ederek bu keyfiyet ve âhâli ve re‘âyâ-yı merkûmenin birinin dâhi 

hüsn-i nazar merahim eser-i padişâhâneme mazhariyetlerini mûcib olmuş ve hatta Serdarü’l-

Kerem’im müşârünileyhin İşkodra vesâ’îre livâ-yı mezbûr kazâlarında ikâmeti evalinde her 

bir emr-î İrâde-i seniyye-i mezbûre Devlet-i ‘Âliyye’min taraf-ı ita‘atini Nevahi-i -i kebirden 

‘ubudiyet ederek bu sene üzerine ‘Asâkir tertîbi husûsunda dâhi tevcîhle sa’i ve gayret 

olunmuş olduklarını ve bundan böyle taraf-ı eşref Saltanat-ı Seniyye’m’e tasviriyle hizmet 

eyleyeceklerini bu (…) dâhi mahsûs iş‘âr ile şu sûret nezd-i mekârim-mevfur Saltanat-ı 

Seniyye’m’de mahtuliyeti icâb edilmiş olarak bâ‘de-zîn dâhi rızâ-yı selâmet iktizâ-yı şehni 

şâhânemde bulunmağa ihtimâm ve dikkatleriyle saye meyâlivâye-i mülûkânemde cümlesinin 

nâ’ib refâh ve rahat olacakları derkâr olunmakla sizki kuzât ve nevvâb ve mütesellim vesâ’îre-

i mûmâileyhimsiz vusûl-i emr-î münîfimde keyfiyeti âhâli-i merkûmenin küçük ve büyüğüne 
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îfâde ve tefhim ederek bundan sonra dâhi era’e rızâ ve ubudiyette bir câyı sabit olub ve Fima 

baʻde hilâfı mezkûre bulunmayıb her hâlde Serdâr-ı Ekrem müşârünileyhin emr ve (…) 

mübâyâ‘atla bu sene üzerine tertîb olunan ‘Asâkirin vakt-î zamânıyla sevk ve ihrâcına bi’l-

ihkâk ve ikdâm ve gayret vel hâsıl cânibisini ol civârda Devlet-i ‘Âliyye izhâr ve hüsn-i 

hizmet ve isbat-ı müdde‘amı ubudiyet eylemeleri esbâb-ı ru’saniyeti istihsâl ve istikmâle bilâ-

nizaf ikdâm ve dikkat eylemeniz fermânım olmağın tenbîhen mahsûs işbu emr-î celîlü’l-

kadrim ısdâr ve [boş] ile tesyâr bulunmuştur imdi âhâli merkûme (…) el yevm dâhi rızâ-yı 

me‘ali irtizâyı şâhânemde bulunmaları mâddesine ve bu sene üzerine tertîb kılınıp icrâsına 

ta‘ahhüd eyledikleri ‘Âsâkir-i sadr-ı ‘âzam müşârünileyh tarafından her ne vakit taleb olunur 

ise bilâ-imhal î‘tâsıyla her hâlde emr-î irâdesinin tenfîz ve icrâsına ‘itinâ ve dikkat eylemeniz 

ve İrâde-i seniyye-i mülûkanem muktezâsından idüğü ma‘lûmunuz olduğun ona göre ‘amel ve 

harekete bi’l-ittihad sarf ve sa‘y ve mukadderet ve hilâfından be-gâyet hazer ve mücânebet 

eylemeniz bâbında 

Fi Evâhir-i Ş 247 

İş bu emr-î ‘âli Sadr-ı ‘Azam efendimiz (…) tahrir olunup battalı kaleme kayd olunmuştur. 

Fi Evail-i L 47 

 

Sayfa 163 

 

1115 

Maden Nâzırı Mustafa Bey’e, üç kıta şalopa yapımı için hükümdür. 

Bir sûreti Koca-başılardan Ma‘den Nâzırı Mustafa dâme mecuduhuya [boş] Midilli sahasında 

üç kıt‘a şalopalar içün 

Kezalik 

 

1116 

Kocaeli Sancağı Mütesellimi Mustafa Tâhir Bey’e, üç kıta şalopa yapımı için hükümdür. 

Bir sûreti 

Koca-ili Sancağı Mütesellimi Mustafa Tâhir zîde mecdihû [boş] Dazkırı sahasında üç kıt‘a 

şalopalar içün 

Kezalik 

Fi Evâhir-i N 247  



140 

 

1117 

Nişle’ye bir kıta şalopa yapımı için hükümdür. 

 Bir sûreti 

Nişle âyânı [boş] zîde kadrihû [boş] Şile sahasında bir kıt‘a şalopalar içün 

  

1118 

Kemer ve Biga Voyvodası’na bir kıta şalopa yapımı için hükümdür. 

Bir sûreti 

Kemer, Biga Voyvodası [boş] zîde kadrihû [boş] saha’imezkûrda bir kıt‘a şolopalar içün 

Kezalik  

 

1119 

Bahr-i Sefid Boğazı Muhafızı ve Biga Sancağı Kazâsı’na, bir kıta şalopa yapımı için 

hükümdür. 

Bir sûreti 

Bahr-i Sefid Boğazı Muhâfızı ve Biga Sancağı Kazâsı’na kadar Salih Pâşâ iclâlehûya [boş] 

usûlde olân Hass-ı Hümayûn ebniyesi nâzır olmak şartıyla hassâ (…) Kal‘a-i Sultaniyede bir 

kıt‘a şolopalar içün 

 

1120  

Penderekli’ye iki kıta şalopa yapımı için hükümdür. 

Bir sûreti 

Penderekli Â’yânı [boş] zîde kadrihûya Penderekli sahasına iki kıt‘a şalopalar içün 

Kezalik 

 

1121 

Bahçeşehir’e bir kıta şalopa yapımı için hükümdür. 

Bir sûreti 

Bahçeşehir Â’yânı [boş] zîde kadrihûya Bahçeşehir sahasında bir kıt‘a şalopalar içün 

Kezalik 
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1122 

Bartın’a bir kıta şalopa yapımı için hükümdür. 

Bu sûreti 

Bartın Â’yânı [boş] zîde kadrihûya Bartın sahasında bir kıt‘a şalopa içün 

Kezalik 

 

1123 

Ohri’ye bir kıta şalopa yapımı için hükümdür. 

Bir sûreti 

Ohri Â’yânı [boş] zîdekadrihûya [boş] Ohri sahasında bir kıt‘a şalopa içü 

Kezalik 

 

1124  

Sinop Muhafızı Kavi zâde Hüseyin Bey’e, bir kıta şalopa yapımı için hükümdür. 

Bir sûreti 

Hassam silahşörlerinden Sinop Muhâfızı kâvi zâde Hüseyin zîde mecdihûya [boş] Sinop 

sahasında bir kıt‘a şalopa içün  

Kezalik 

 

1125 

Fiyoz Âyânı’na bir kıta şalopa yapımı için hükümdür. 

Bu sûreti 

Fayoz Â’yânı [boş] zîde kadrihûya [boş] Fayoz sahasında bir kıt‘a şalopalar içün 

Kezalik 

 

1126 

Kaş Âyânı’na bir kıta şalopa yapımı için hükümdür. 

Bir sûreti 

Kaş Â‘yânı [boş] zîde kadrihûya [boş] Kaş sahasında bir kıt‘a şalopa içün 

Kezalik 
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1127 

Samsun’a, bir kıta şalopa yapımı için hükümdür. 

Samsun Â’yânı [boş] zîde kadrihûya [boş] Samsun sahasında bir kıt‘a şalopa içün 

Ber veçh-i muharrer 

 

1128 

Konya’da âsâyiş i bozan dergâh sâkinlerinden bazı kişilerin yaptıkları huzûrsuzlukların 

önüne geçilmesi husûsunda Konya Naibi’ne ve Mehmet Bey’e hükümdür. 

Hâlâ Karaman Vâlîsi ve ilhâken Akşehir ve Aksaray Sancakları Mutasarrıfı vezîrim ‘Âlişan 

Pâşâ iclâlehû ve Medîne-i Konya’da Hazeret-i Mevlânâ Celâleddini Rûmi kuddisesirruh (…) 

salaha tâhiresinin istibasında sancakta neşin meşhin olân emirü’l-meşâyih Mehmed Sa‘id zîde 

irşaduhuya ve Konya Nâ’ibi’ne  hüküm 

Medîne-i Konya âhâlisinden ve esnaf makûlesinden olub tarafeyn-i âliye-i mevleviyeye 

kat‘an intisamları olmayan bir tâkım istihsası mücerred tahsîl sayesinde da‘iyesiyle başlarına 

Konya külâhi nâmıyla Mevlevi sikkesi iktisab ile ba‘zı uygunsuz harekete kasd etmekde ve bu 

takrîr ile şirâze-i nizâm-ı memleket ve [boş] âsâyiş   âhâli ve ra‘iyet gün-be-gün ihlal-i yezir 

olmakda olduğuna bina’en mücerred bunların def‘i ve ref‘i arzıyla baʻde izin medîne-i 

mezbûrede vâki’ hazret-i mevlânâ kuddîsâllahu Te‘âlâ sırruhu (…) tâhiresinden evladına celb 

ve Dergâh-ı hâmire neşinatından ve ceddime ve ettiba‘ celbiyan ve ba‘zı zayi‘ nefis 

erbâbından olân dergâhından mâ‘adâ bakkal ve hamamcı ve alak ve duhancı ve kahveci ve 

kasab ve dal ve bunlar emsâli zayi‘ hesâb erbâbından bulunan esnafının cümle ittifâkıyla zikr 

olunan Konya külâhi başılarından çıkarılıp kendi kana‘atlerine konulmuş olmak hasebiyle fi 

mâ-bâ‘d bu husûstan ibrâz (…) devâm ve istikrârına i‘tina ve dikkat olması bundan akdem 

sahîfe-i berar südûr olân Hatt-ı Hümâyûn şevket-makrûrun şâhâne ve fermân-ı celîlü’l-unvân 

padişâhâneme tenbîh ve te’kîd olunmuşken yine bu esnada Siyah Pazar esnafından ber-vech-i 

hâzır kesân sikke-i şerîfe-i mezbûreyi iktisa etmekte baş teramış ve her ne kadar memnu‘ 

olduğu kendilerine irâd ve tefhim olunmuş ise de sanatımız sanatı hesâb değildir diyerek 

dinlemeyip ısdâr eylemiş oldukları bu def‘a tahkîk ve istihbâr olunub işbu esnaf makûlesi 

içlerinden sanat hesâb ve nefs-i deryanın fark ve temhiri ve temyizi münfesir olacağı nümayan 

ve bu keyfiyet mürûrü ezamân ile nisayirlerine dâhi sirayet ederek evvel ki derecesini 

bulacağı zâhir ve â‘yân ve halbuki bu misillü kisve-i şerîfe-i hızırına mevleviyetin o makûle 

istizasında bulunması (…) olân ve hürmet münafi ve min külli’l-vücûh rızâ-yı meyamet 

iktizâ-yı mülûkânemdir hilâf idüğü vâreste-i kadimenin olduğundan nâşî sen ki vezîri 
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müşârünileyhsin vusûl-i emr-îşerîfimde mukaddemce cümle ma‘rifetle karârgir olân usûl ve 

nizâm-ı hasene-i tasvir-i hâlden vefayeten o makûle  sikkesini iktisa eden esnaf gürûhunun 

başlarından çıkarılıp bundan böyle dâhi zikr olunan çalışan ve hademe ve ebna‘ileri ve 

hangâh-ı mevleviye hücce-i teşniyanından mâ‘adâ gerek zayi‘ nefse ve gerek sarf hesâbiye 

ashâbından her kim olunur ise olsun hiçbir kimesne tek başına mevleviyet sikkesi iktisabına 

kat‘an ve kat‘îyeten ibranın ruhsat olunmayarak o makûleler kendi kıyafetlerinde olmalarını 

cümleye gereği gibi tenbîh ve te’kide kemâl-i ihtimâm ve dikkat eylemek fermânım olmağın 

tenbîhen ve te’kiden ve ihtimâmen mahsûsen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve [boş] ile 

tesyâr olunmuşdur imdi baʻde’l-yevm husûsu mezbûrun vuku-u vecihle ve dai’men ve 

müstemirren infâz ve icrâsıyla mugâyiri vaz‘ ve hâleti vukû‘a gelmemesi senden kat‘î matlûb-

ı mülûkânem idüğü ve bu bâbda ağmâz ve tesâmüh ber-vechile câ’iz olmadığı ma‘lûmun 

oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel olunmakla îfâ-yı lüzûm kâr-güzâr ve erayete sarfı takrîrine 

vusû‘ ve kudret eyleyesin ve siz ki şeyh ve mûmâileyhimsiz mazmûn-ı emr-î şerîfim sizin 

dâhi meczûmunuz olarak mûcib ve iktizâsının ‘ale’l-devâm infâz ve icrâsına bi’l-ittifâk 

ihtimâm ve dikkat ve hilâfını tecvîzden tehâşi ve mücânebet eylemeniz bâbında                                                                              

Fi Evâhir-i Ş 47 

 

Sayfa 164 

 

1129 

Dört alay piyâde ve bir alay süvâri için lâzım gelen çadırın ve her türlü hayvân ve 

arabanın tahsisi hakkında Selânik’ten bahsi geçen mahale varıncaya kadar yol üzerinde 

bulunan kazâların naib, âyân, zabit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Selânik’ten zikr-i âti mahale varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kuzât ve nevvâbına ve â‘yân 

ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erleri zîde kadrihûmaya hüküm 

Bi’l-fiil sadr-ı ‘âzam senude şeyh ve serdâr-ı ekrem zafer-i ilim ma‘iyetinde olân dört alay 

piyâde ve bir alay süvâri ile serdâr-ı erkemim müşârünileyh müceddeden tanzîm olunmuş 

olduğu süvâri alay içün ma‘lûm ol mikdâr çadır bi’t-tertîb ve Rikâb-ı Hümâyûn’um kâ’îm-

makamı çukadarlarından Mustafa çukadar zîde kadrihû mübâşeretiyle bu tarafdan bahren 

Selânik’e ve ondan bahren cânib-i müşârünileyhanın irsâl ve tesyâr olunmuş olmakdan nâşî 

siz ki kuzât ve nevvâb vesâ’îre-i mûmâileyhim siz sâlifü’z-zikr çadırlar çukadar merkûm 

mübâşeretiyle Selânik’ten müşârünileyhin bulunduğu mahalle varınca esnâyı râhda her 

hangınızın taht-ı hükümet ve kazâsına dâhil olursa tahmîllerine muktezi olân ‘araba ve 
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hayvânâtın tedâriki ve î‘tâsıyla seri‘ân ve sâlimen birbirinize irsâl ve savb-ı maksutta ba‘is ve 

insale ihtimâm ve dikkat eylemeniz fermânım olmağın mahsûsen işbu emr-î celîlü’l-kadrim 

ısdâr ve çukadar merkûm ile tesyâr olunmuşdur imdi zikr olunan çadırlar Selanik‘den cânib-i 

müşârünileyhe varınca hulul-ı râhda her hangınızın taht-ı hükümet ve kazâsına dâhil olur ise 

t‘ayinât içün lâzım gelen ‘araba ve hayvânâtın kazâlarınız taraflarından tedârik ve î‘tâsıyla 

merfihen ve sâlimen müşârünileyhin bulunduğu mahale irsâl ve tavsile bilâ-nakl ihtimâm ve 

mübâderet eylemeniz lâzımeden idüğüma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve 

harekete dikkat ve yollarda beyhûde tevkîf ve te’hîrini mûcib olur vaz‘ ve hâlet-i vukû‘unu 

tecvîzden ziyâde hazer ve mücânebet eylemeniz bâbında 

Fi Evâhir-i Ş 47 

 

1130 

1200 nefer ve hibeli askerin, bir gecelik yiyecek, içecek ve her türlü ihtiyâcının 

karşılanması husûsunda, bahsi geçen mahale varıncaya kadar yol üzerinde bulunan 

kazâların naib, âyân, zabit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Silistre’den Gelibolu tarîkiyle zikr-i âti mahale varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kuzât ve 

nevvâbına ve a‘yan ve vücûh-ı memleket vebi’l-cümle iş erlerine hüküm 

Anadolu cânibine me’mûr hâlâ Silistre Vâlîsi düstûru’l-vezîrim Mehmed Pâşâ iclâlehû 

ma‘iyetiçün Silistre Eyâleti’nden mürettib bin iki yüz nefer ve hibeli asâkirin müşârünileyhin 

bulunduğu mahale varıncaya değin merfihen ve sâlimen imrârları lâzımeden olmakdan nâşi 

siz ki kuzât ve nüvvüb vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz ‘asâkirden merkûme Silistre’den Gelibolu 

tarîkiyle müşârünileyhin bulunduğu mahale varıncaya kadar herkangınızın taht-ı hükümet ve 

kazâsına dâhil olunur ise bir gecelik ashâb-ı hayrata yem ve yiyeceklerinin kazâlar 

taraflarından tedârik ve î‘tâsıyla birbirinize irsâl ve seri‘ân ve ifhâmen savb-ı me’mûra ve 

îsâlleri emrine bi’l-ittifâk ihtimâm ve mübâderet eylemeniz fermânım olmağın mahsûsen işbu 

emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr olunmuşdur imdi zikr olunan bin iki yüz nefer ‘askeri ma‘iyet 

müşârünileyhin vusûllerine değin kazâlarınızda vürûdlarında bir gecelik lâzım gelen yem ve 

yiyeceklerinin tedârik ve î‘tâsı matlup mülûkanemidüğü ve bu bâbda ağmâz ve rehâvetle 

‘Âsâkir-i merkûmeye bir mahâlde zarûret ve muzayeka çektirildiğine rızâ-yı şerîfim olmadığı 

ma‘lûmunuz oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel ve harekete bil-itihâz dikkat ihtiram ve 

dikkat ve hilâfından tevki ve mübâ‘adet eylemeniz bâbında 

Fi Evail-i N 47 
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1131 

Mısır Valisi Mehmet Ali Pâşâ ile Sayda Valisi Abdullah Pâşâ arasında meydana gelen 

Çekişme neticesinde, Mısır Valisi Mehmet Ali Pâşâ emir almadan askerlerini, Sayda 

Valisi Abdullah Pâşâ üzerine gönderdiğinden dolayı, derhal askerlerini Mısır’a çekmesi 

husûsunda, İnegöl Beruse Kazâsı Nâibi’ne, Dersa‘âdet’den mübâşir tayin olunanlar, 

naib, âyân, zabit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

İnegöl Beruse Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve zikr-i âti husûsa bu def‘a Dersa‘âdet’den mübâşir ta‘yin 

olunan [boş] ve â‘yân ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm 

Mısır Vâlîsi Mehmed ‘Âli Pâşâ ile Sayda Vâlîsi ‘Abdullah Pâşâ beyninde biraz müddetden 

beri rivayet olunan münakaşa ve mu‘alattan dolayı Mısır Valisi müşârünileyh taraf-ı Devlet-i 

‘Âliyye’mden bir güne emr-î irâde olmaksızın kez ve  kendiliğinden  tecâvüzü çirkin sûrette 

olub el müharebe âlişân üzerinden cebren Sayda Valisi berren biraz ‘asker ve bahren dâhi 

biraz sefine göndermiş olduğuna ve müşârünileyhümânın ol vecihle muharebeye tasaddileri 

şer‘-i şerîf ve rızâ-yı meyâmin irkizayı mülûkaneme külliyen menâfî-i ve mugâyir idüğüne 

mebni Mısır Vâlîsi müşârünileyhin gönderdiği ‘askerini derhal Mısır’a i‘ade ile mütecasir 

olduğu harekât-ı tecavüzâtı bi’l-küllîye keyfiyet etmek ve Sayda Vâlîsi müşârünileyh dâhi 

Mısır’a müte‘allik umûra kat‘an müdâhale etmemek üzere ikisine dâhi bundan akdem başka 

başka me’mûrlar gönderilerek vesayayı lâzime dâhi tahrîr ve tezkir olunmuş ve mukırr ve 

müşârünileyhin etvar vâkı‘asına nazaran kendisinden su‘i niyet sûretleri istirdat olunmak 

mülasebesiyle bu bâbda tedâbir-i mukteziyeye tesyâr olunarak ‘Akka taraflarında geşt-ü güzâr 

ile ol havâliye tecâvüz iden Mısır ‘askerini def‘ ve ref‘ etmek me’mûriyetiyle hâlâ Haleb ve 

Rakka Vâlîsi düstür-ı vezîrim Mehmed Pâşâ iclâlehû sevâhil-i perişan ve havali’i ‘Arabistan 

Ser ‘asker nasb ve ta‘yîn birle maiyetine ba‘zı vüzerâ ve mîr-i mîrân ve Anadolu ve Rumeli 

cânibinden ‘asâkir ve fire tertîb ve irsâl ve bunlardan başka Dersa‘âdet’imden, dâhi mirliva 

Pâşâlar kumandalarıyla iktizâsı mikdâr-ı ziyâde ve nevarı ‘Âsâkir-i Mansûre alâyları ihrâc ve 

‘izâm kılınmaları bu def‘a Mısır Vâlîsi müşârünileyhin Dersa‘âdet’ime vürûd iden 

cevabnâmesinde yazdığı şeyler şer‘an ve mülken ber-vechile müsa‘ade kabûl eder mevaddan 

olmadığından bu kere dâhi kendisine tahrîr ve (silik) tenbîhnâmeler tahrîr ve tesyâr olunmuş 

ise de hesâbü’l-ihtiyat tedârikat-ı lâzımenin evvelkiden ziyâde ikmal veya ‘avk ve ‘inâyet 

Cenâb-ı bari vakt ve mevsiminden evvel (…) ihrâcı musahhah olân külliyetli sefine 

Donanma-yı Hümâyûn’uma gayr-ı ez-mevcûd tâkımlar içün muktezi olân yedi bin beş yüz 

seksen yedi nefer ‘Âsâkir-i bahriye ve gâbyârın semt ve münasib olarak iltizâm-ı sürat-i celbi 

lâzım gelip şöyle ki Anadolu ve Rumeli Kazâlarından mürettib olân beş yüz kuruş kalyoncu 

bedeliyesi Donanma-yı Hümayûn’umda tahşidleriyle ‘asâkirin mesârıfı zarûretlerine 
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mahsûsen Tersane-i Âmire’m hazînenin vâridât mukırrasından olmak hasebiyle bedeliye-i 

mezkûreye kat‘an celb gelmemek üzere bu def‘a matlûb olân sâlifü’z-zikr yedi bin beş yüz 

seksen yedi neferin icâb eden mâhiyeleri Tersane-i Âmire’me vusûlleri gününden i‘tibaren 

hizmette bulundukları müddette akdemce bu tarafdan verilmesi husûsuna İrâde-i Seniyye’m 

teallûkleriyle ol bâbda Hatt-ı Hümâyûn-ı şevket makrun padişâhânem sahîfe-i perâ-yı sudûr 

olmuş ve ‘Âsâkir-i merkûmeden taşra neferâtı olarak İnegöl Beruse Kazâsı hassâsına elli 

nefer isâbet etmiş ve bunların memleketlerinde umûr ve efiye ve lâzımelerini rû'yet ve tanzîm 

içün kırk kuruşdan üçer aylıkları dâhi peşince gönderilmiş olduğuna ve Donanma-yı 

Hümâyûn’um hizmetinde bulunup tekmil hizmetlerinde yine devletleri canîbine ‘azimetlerine 

izn-i ruhsat verileceğine binâen neferât-ı merkûmenin tedâriki imrârına hiçbir gün gadr ve avk 

mahzumiyet (...) ol bâbda î‘zâm ve ihya ibrâzıyla neferât-ı merkûmeden birazının afvı 

sûretine teşebbüs olunmak veya tertîbinden noksan gönderilmek veyahûd gönderilen neferât 

gemici ve misüllüne aşina olmayıb hafinci ve hububat makûlesinden olmak lâzım gelirse 

mütecasir olânların te’diyât lâyıkaları icrâsında dakika fevt olunmayacağı musahhah ve 

mukırr olmağla siz ki nâ’ib ve â‘yân vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz vüsulü emr-î şerîfimde bir ân 

ve bir dakika imrâr ve eftan-ı vakti mücviz etmeyib ve gadr ve ‘illet tarafına (...) kazâ-i 

mezbûrdan müreddib ve matlûb olunan elli nefer gemici ve misillü istisna ve eli ve ayağı tutar 

ve işe yarar olân yiğitlerden bilâ-keslice olmak üzere derhal tedârik ve tahrîr kılınan râhda 

firardan muhâfazaları zımnında kuvva’ul küfelâya rabt ve üzerlerine mutemed adamlar dâhi 

ta‘yîn ederek ve zinhar isticale tevcîh birle komayarak tamâmen ve seri‘ân Tersâne-i 

Âmire’me sevk ve tesyâre kemâl-i ikdâm ve müâdelet eylemeniz fermânı olmağın tenbîhen ve 

ikdâmen mahsûsen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve mübâşir-i mûmâileyh ile tesyâr 

olunmuşdur imdi neferâtı merkûmenin bâlâda beyân olunduğu vechile derhal tedârikiyle şu 

günlerde Tersâne-i Âmire’me eriştirilmesi kat‘î matlûbu padişâhânem idüğü ve bunlar içün 

mahallerinde ve hibe sûretiyle hizmet virilmek lâzım gelmeyip fakat sevâhildense kumanya 

(...) ve sefineleri vesâ’îre kazâlardan Dersa‘âdet’ime gelinceye dek mezkûrun behaları 

zımnında birer mikdâr akçe virilmek iktizâ edeceği ve Donanma-yı Hümâyûn’um bi-avnüllahi 

Te‘âlâ hemen ihdam olunmak üzere olduğundan ve bu bâbda ağmâz ve rehâvet ve ısdâr vakti 

mûcib vaz‘ ve hâlet hakkınızda müstelzim şehriyârânem kemâl-i müessir ve nidâmet olacağı 

ve Tersâne-i Âmire’m zahire defterlerine ve kuyûtlarına ve rüznamçesine ‘ilm-u haberleri 

verildiği ma‘lûmunuz oldukda ona göre ‘amel ve hareketle icrâ-yı emr-î irâde bi’l-ittifâk sarf 

ve sa‘i ve kudret ve hilâfı vaz‘ı tecvîz ile menzur mevahında ‘iyad matlûb olân neferâtı 

merkûmeyi hemen tedârik ve tahrîr etdirerek cenderuz tarafından Tersâne-i Âmire’me sevk ve 
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îsâl berle îfâ-yı lüzûm kâr-güzârı ve sadâkata dâmen ve dermiyan gayret ve hilâfı vaz‘a erâ'e 

ve ruhsat mes‘ûl ve muatab olmakdan ziyâde hazer ve mücânebet eylemeniz bâbında                                                                                                                   

 Fi Evail-i N 47 

 

Sayfa 165 

 

1132 

Gemlik Voyvodası Celalettin Bey’e, 102 nefer toplanması husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Kapucû-başılardan Gemlik Voyvodası Celaleddin dâme mecdihûya Gemlik Kazâsı Nâ’ibi’ne  

ve mübâşir vesâ’îre [boş] garber neferâtından kazâ-i mezbûr masrafı olân yüz iki nefer içün  

aslı gibi  

 

1133 

Günyüzü Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 15 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Günyüzü Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından kazâ-i 

mezbûr masrafı olân on beş nefer içün    

Kezalik 

 

1134 

Gönen Kazâsı, Nâibi’ne mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 75 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür.  

Bir sûreti  

Gönen Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından kazâ-i 

mezbûr masrafı olân yetmiş beş nefer içün  

 

1135 

Gölpazar Beruse Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 30 nefer 

toplanması husûsunda hükümdür. 
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Bir sûreti  

Gölpazar Beruse Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtı olmak 

üzere kazâ-i mezbûrdan otuz nefer içün                                                                              

Kezalik 

 

1136 

Beruse Mütesellimi’ne, Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 500 nefer 

toplanması husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Kapucû-başılarından Beruse Mütesellimi Hafız Mehmed dâme mecdihûya Beruse Kazâsı 

Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından nefs-i Beruse Kazâsı 

hassâsı beş yüz nefer içün  

Kezalik 

 

1137 

Yarhisar Maa Pazarcık Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 30 otuz 

nefer toplanması husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Yarhisar Ma’a Pazarcık Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve â‘yân ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] 

taşra neferâtı olmak üzere otuz nefer içün  

Kezalik 

 

1138 

Bergama Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 154 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Bergama Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından yüz elli 

dört nefer içün  

Kezalik 
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1139 

Beypazarı Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 40 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Beypazarı Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından kırk 

nefer içün 

Kezalik 

 

1140 

Sefer-i Hisar Günyüzü Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 25 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Sefer-i Hisar Günyüzü Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra 

neferâtından yirmi beş nefer içün  

Kezalik 

 

1141 

Karahisar Bağlı Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 25 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Karahisar Bağlı Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından 

yirmi beş nefer içün                                                                                                             

Kezalik 

 

1142 

Kurupazar Bağlı Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 25 nefer 

toplanması husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Kurupazar Bağlı Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından 

yirmi beş nefer içün  

Kezalik 
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1143 

Kozluca Tuzla Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 62 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Kozluca Tuzla Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından 

altmış iki nefer içün  

Kezalik 

 

1144 

Mudanya Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 153 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Mudanya Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve â‘yân vesâ’îre [boş] gabyar neferâtından yüz elli üç 

nefer içün                                                                      

Kezalik 

 

1145 

Manyas Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 50 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Manyas Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından elli nefer 

içün  

Kezalik 

 

1146 

Kirmaslı Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 75 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Kirmaslı Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından yetmiş 

beş nefer içün  

Kezalik 
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1147 

Mihalliç Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 33 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Mihallıç Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından otuz üç 

nefer içün  

Kezalik 

 

1148 

Yenişehir Beruse Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 25 nefer 

toplanması husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Yenişehir Berusa Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından 

yetmiş beş nefer içün  

Kezalik 

 

1149 

Mihalliç Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 129 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Mihallıç Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından yüz yirmi 

dokuz nefer içün  

Kezalik 

 

1150 

Nevahi-i -i Bergama Kazâsı’na, 80 nefer toplanması husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Nevahi-i -i Bergama Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra 

neferâtından seksen nefer içün  

Kezalik 
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1151 

Bandırma Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 53 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Bandırma Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] gabyar neferâtından elli üç 

nefer içün  

Kezalik 

 

1152 

Gine Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 100 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Gine Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından yüz nefer 

içün  

Kezalik 

 

1153 

Tekfur Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 25 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Tekfur Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından yirmi beş 

nefer içün  

Kezalik 

 

1154 

Kafke Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 40 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Kafke Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve â‘yân vesâ’îre [boş] taşra neferâtından kırk nefer içün  

Kezalik 
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1155 

Könik Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 20 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Könik Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve â‘yân vesâ’îre [boş] taşra neferâtından yirmi nefer 

içün  

Kezalik 

 

1156 

Deryar Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 30 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Deryar Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve â‘yân vesâ’îre [boş] taşra neferâtından otuz nefer içün  

Kezalik 

 

1157 

Ödemiş Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 80 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Ödemiş Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından seksen 

nefer içün  

Kezalik 

 

1158 

Eyaslu Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 15 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Eyaslu Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve â‘yân vesâ’îre [boş] taşra neferâtından on beş nefer 

içün  

Kezalik 

 



154 

 

1159 

Alaşehir Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 100 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Alaşehir Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve â‘yân vesâ’îre [boş] taşra neferâtından yüz nefer 

içün  

Kezalik 

 

Sayfa 166 

 

1160 

Bâyindır Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, , 50 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Bâyindır Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından elli nefer 

içün                                                                                                                                      

Kezalik 

 

1161 

Bozdoğan Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 6 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Bozdoğan Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından altı 

nefer içün                                                                                                                                      

Kezalik 

 

1162 

Tire Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 125 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Tire Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından yüz yirmi beş 

nefer içün                                                                                                                          Kezalik 
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1163 

Aydın Sancağı Mütesellimi’ne, 75 beş nefer toplanması husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Kapucû-başılarından Aydın Sancağı Mütesellimi Kara ‘Osman zâde el-hâc Eyüb dâme 

mecdühü ve Gözhisar Aydın Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşire vesâ’îre [boş] taşra neferâtından 

yüz yetmiş beş nefer içün  

Kezalik 

 

1164 

Yenişehir Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 25 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Yenişehir Aydın Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından 

yirmi beş nefer içün  

Kezalik 

 

1165 

Sultan Hisarı Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 30 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Sultan Hisarı Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından otuz 

nefer içün  

Kezalik 

 

1166 

İznikmid Nâibi’ne  ve Kocaili Sancağı Mütesellimi Mustafa Tâhir Bey’e 102 nefer 

toplanması husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

İznikmid Nâ’ibi’ne  ve Koca-ili Sancağı Mütesellimi Mustafa Tâhir zîde mecdihûya ve 

mübâşir vesâ’îre [boş] gapyar neferâtından yüz iki nefer içün  

Kezalik 
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1167 

Darıca Maa Tuzla Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, , 25 nefer 

toplanması husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Darıca Ma’a Tuzla Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] gapyar 

neferâtından yirmi beşer nefer içün  

Kezalik 

 

1168 

Karamürsel Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 52 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Karamürsel Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve â‘yân vesâ’îre [boş] gapyar neferâtından elli iki 

nefer içün  

Kezalik 

 

1169 

Zineli Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 27 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Zineli Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] gapyar neferâtından yirmi yedi 

nefer içün  

Kezalik 

 

1170 

Gülyüzü Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 54 nefer toplanması husûsunda 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Gülyüzü Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve â‘yân vesâ’îre [boş] taşra neferâtından elli dört 

nefer içün  

Kezalik 
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1171 

Gevye Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 50 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Geyve Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından elli nefer 

içün  

Kezalik 

 

1172 

Yalakâbâd Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 52 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Yalakâbâd Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve â‘yân vesâ’îre [boş] gapyar neferâtından elli iki 

nefer içün  

Kezalik 

 

1173 

Akhisar Gevya Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 50 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Akhisar Geyve Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından elli 

nefer içün  

Kezalik 

 

1174 

Pazarköy Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 50 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Pazarköy Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve â‘yân vesâ’îre [boş] taşra neferâtından elli nefer 

içün  
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1175 

Aydıncık Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 50 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Aydıncık Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından elli nefer 

içün  

Kezalik 

 

1176 

Edremit Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 150 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Edremit Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından nefs-i 

Edremit’den yüz elli nefer içün  

Kezalik 

 

1177 

Bigadiç Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 60 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Bigadiç Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından altmış 

nefer içün  

Kezalik 

 

1178 

Kemer Edremit Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 77 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Kemer Edremit Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından 

yetmiş yedi nefer içün  

Kezalik 
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75 nefer toplanması husûsunda Balıkesîr Kazâsı Nâibi’ne ve Karasi Sancağı Mütesellimi 

Şerîf Bey’e ve ve mübâşir ve âyân vesâîreye, hükümdür. 

Bir sûreti  

Balıkesîr Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve Karasi Sancağı Mütesellimi Şerîf zîde mecdihûya ve ve 

mübâşir ve â‘yân vesâ’îre [boş] taşra neferâtından yetmiş beş nefer içün  

Kezalik 

 

1180 

Midilli Nâzırı Mustafa Bey’e, Feretli Kazâsı Nâibi’ne , 500 nefer toplanması husûsunda 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Kapucû-başılarından Midilli Nâzırı Mustafa dâme mecdihûya ve Midilli Nâ’ibi’ne  ve 

mübâşir vesâ’îre [boş] gapyar neferâtından beş yüz nefer içün  

Kezalik 

 

1181 

Bodrum Kazâsı Nâibi’ne , 25 nefer toplanması husûsunda hükümdür., 

Bir sûreti  

Bodrum Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve â‘yân vesâ’îre [boş] gapyar neferâtından yirmi beş 

nefer içün  

Kezalik 

 

1182 

Hazva Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 50 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

(...) Havza Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve â‘yân vesâ’îre [boş] taşra neferâtından elli nefer 

içün 

Kezalik 

 

  

1179 
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1183 

Saruhan Sancağı Mütesellimi’ne, 250 nefer toplanması husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Kapucû-başılarından Saruhan Sancağı Mütesellimi el-hâc Mehmed dâme mecdihûya ve 

mübâşir ve Nâ’ibi’ne  vesâ’îre [boş] taşra neferâtından iki yüz elli nefer içün  

Kezalik 

 

1184 

Yarhisarı Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 153 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Menemen nâm-ı diğer Yarhisarı Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra 

neferâtından yüz elli üç nefer içün  

Kezalik 

 

1185 

Koca-i Atik ve Yıldır Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 54 nefer 

toplanması husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Koca-i Atik ve Yıldır Kazâsı Nâ’ibi’ne â‘yân  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] gapyar 

neferâtından elli dört nefer içün  

Kezalik 

 

1186 

Bahr-i Sefid Boğazı Muhafızı ve Biga Sancağı Mutasarrıfı’na, 27 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Bahr-i Sefid Boğazı Muhâfızı ve Biga Sancağı Mutasarrıfı vezîr Salih Pâşâ İclalehuya Ve 

Kal‘a-ı Sultaniye nâ’ibi Ve Mübâşir vesâ’îre [boş] Kal‘a-ı Sultaniyeden taşra neferâtından 

yirmi yedi nefer içün  

Kezalik 
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1187 

Bahr-i Sefid Boğazı Muhafızı ve Biga Sancağı Mutasarrıfı’na, 23 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Bahr-i Sefid Boğazı Muhâfızı ve Biga Sancağı Mutasarrıfı vezîr Salih Pâşâ iclâlehûya ve 

Sultan Hisarı nâmı diğer Kumkale Nâ’ibi’ne  ve mübâşir vesâ’îre [boş] Sultan Hisarı’ndan 

taşra neferâtından yirmi beş nefer içün  

Kezalik 

 

Sayfa 167 

 

1188 

Labseki Maa Çardak Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 50 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Labseki Ma’a Çardak Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından elli 

nefer içün  

Kezalik 

 

1189 

Rical-i Devlet-i ‘Âliyye İzmir Voyvodası ve İhtisâb Nâzırı’na, 914 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Rical-i Devlet-i ‘Âliyye İzmir Voyvodası ve İhtisâb Nâzırı Tâhir Bey dâme mecdihûya ve 

İzmir Nâ’ibi’ne  ve mübâşir vesâ’îre [boş] gapyar neferâtından dört yüz elli ve taşra neferâtı 

dört yüz altmış neferki cem‘ân dokuz yüz on dört nefer içün  

Kezalik 

 

1190 

Ederle (?) Kazâsı Nâibi’ne , 128 nefer toplanması husûsunda hükümdür. 
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Bir Sûreti  

Ederle (?) Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından yüz 

yirmi sekiz nefer içün  

Kezalik 

 

1191 

Kastamonu Mütesellimi Mehmet Emin Bey’e, 200 nefer toplanması husûsunda 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Kapucû-başılarından Kastamonu Sancağı Mütesellimi Mehmed Emin dâme mecdihûya ve 

voyvoda mezbûrun hükkâmına ve mübâşir vesâ’îre [boş] livâ-yı mezbûrdan yüz nefer gapyar 

ve iki yüz nefer taşra neferi içün  

Kezalik 

 

1192 

Cebecik Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 75 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Cebecik Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından yetmiş beş 

nefer içün  

Kezalik 

 

1193 

Viranşehir Sancağı’nda bulunan kazâların ve adı geçen sancağın mütesellimine, 100 

nefer toplanması husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Viranşehir Sancağı’nın vâki‘ kazâların hükkâmna ve liva-i mezbûr mütesellimi [boş] zîde 

mecdihûya ve mübâşir vesâ’îre livâ-yı mezbûrdan elli nefer gapyar ve elli taşra neferâtı ki 

cem‘ân yüz nefer içün  

Kezalik 
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1194 

Bolu (?) Sancağı Mütesellimi Mustafa Bey’e, 100 nefer toplanması husûsunda 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Kapucû-başılarından Bolu  Sancağı Mütesellimi El-hac Mustafa dâme mecdihûya ve hükkâm 

vesâ’îre [boş] livâ-yı mezbûrdan elli nefer gapyar ve elli nefer taşra nefer içün  

Kezalik 

 

1195 

Gelibolu Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 102 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Gelibolu Kazâsı nâ’ibin’e ve mübâşir ve â‘yân vesâ’îre [boş] taşra neferâtından yüz iki nefer 

içün  

Kezalik 

 

1196 

Bahr-i Sefid Boğazı ve Biga Sancağı Mutasarrıfı Salih Pâşâ’ya, 25 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Bahr-i Sefid Boğazı ve Biga Sancağı Mutasarrıfı vezîr Salih Pâşâ iclâlehûya ve Bahr-i Sefid  

Nâ’ibi’ne  vesâ’îre [boş] seddu’l-bahirden taşra neferâtından yirmi beş nefer içün  

Kezalik 

 

1197 

İçâbâd Maa Bederus ve Kerte Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye,, 153 

nefer toplanması husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

İçâbâd Ma’a Bederus ve Kerte Kazâsı nâ’ibin’e ve mübâşir ve â‘yân vesâ’îre [boş] taşra 

neferâtından yüz elli üç nefer içün  

Kezalik 
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1198 

Şarköy Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 85 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Şarköy Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve â‘yân vesâ’îre [boş] taşra neferâtından seksen beş 

nefer içün  

Kezalik 

 

1199 

Bahr-i Sefid Boğazı Muhafızı ve Biga Sancağı Mutasarrıfı Salih Pâşâ’ya, 25 nefer 

toplanması husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Bahr-i Sefid Boğazı Muhâfızı ve Biga Sancağı Mutasarrıfı vezîr Salih Pâşâ iclâlehûya ve Kilit 

Bahir Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir vesâ’îre [boş] Kilit Bahir taşra neferâtından yirmi beş 

nefer içün                                                                                                                                    

Kezalik 

 

1200 

Silivri Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 78 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür.  

Bir sûreti  

Silivri Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve â‘yân vesâ’îre [boş] taşra neferâtından yetmiş sekiz 

nefer içün  

Kezalik 

 

1201 

Mekri Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 25 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür.  

Bir sûreti  

Mekri Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve â‘yân vesâ’îre [boş] taşra neferâtından yirmi beş nefer 

içün                                                                                                                                     

Kezalik 
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1202 

Enyüz Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 63 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür.  

Bir sûreti  

Enyüz Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] gabyar neferâtından altmış üç 

nefer içün  

Kezalik 

 

1203 

Tekfur Dağı Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 28 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Tekfur Dağı Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve â‘yân vesâ’îre [boş] gapyar neferâtından yirmi 

sekiz nefer içün  

Kezalik 

 

1204 

Karaburun Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 100 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Karaburun Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve â‘yân vesâ’îre [boş] taşra neferâtından yüz  nefer 

içün  

 

1205 

Ekinlik Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 28 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Ekinlik Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve â‘yân vesâ’îre [boş] gapyar neferâtından yirmi sekiz 

nefer içün  

Kezalik 

 

 



166 

 

1206 

Çeşme Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 65 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Çeşme Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve voyvodası [boş] zîde mecdihû ve mübâşir vesâ’îre gabyar 

neferâtından altmış beş nefer ve taşra neferâtından kezalik altmış beş nefer içün  

Kezalik 

 

1207 

Derherek Maa Kapudağı Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 105 nefer 

toplanması husûsunda hükümdür.  

Bir sûreti  

Derherek Ma’a Kapudağı Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] gapyar 

neferâtından elli iki taşra neferâtından elli üç nefer içün  

Kezalik 

 

1208 

Pâşâlimanı Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 43 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür.  

Bir sûreti  

Pâşâlimanı Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve â‘yân vesâ’îre [boş] gapyar neferâtından yirmi üç 

nefer taşra neferâtından yirmi nefer içün  

Kezalik 

 

1209 

Estanköy Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 52 nefer toplanması husûsunda 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Kapucû-başılarından Estanköy Zâmiresi Muhâfızı ‘Âli Bey dâme mecdihûya ve Nâ’ibi’ne  ve 

mübâşir vesâ’îre [boş] gabyar neferâtından yirmi altı nefer ve taşra neferâtından kezalik yirmi 

altı nefer içün  

Kezalik 
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1210 

İmroz Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 33 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

İmroz Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve â‘yân vesâ’îre [boş] taşra neferâtından otuz üç nefer 

içün                                                                                                                                      

Kezalik 

 

1211 

Marmara Kazâsı Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 30 nefer toplanması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Marmara Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve mübâşir ve voyvoda vesâ’îre [boş] taşra neferâtından on beş 

nefer içün ve gapyar neferâtından kezalik on beş nefer içün                                              

Kezalik 

 

1212 

Rodos Muhafızı Hasan Bey’e, Nâibi’ne, mübâşirlere ve voyvoda vesâîreye, 132 nefer 

toplanması husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Dergâh-ı ‘Âli Kapucû-başılarından Rodos Muhâfızı Hasan Bey dâme mecdihûya ve Rodos 

Nâ’ibi’ne ve mübâşir vesâ’îre [boş] taşra neferâtından seksen iki nefer  ve gabyar neferâtından 

elli nefer ki cem’an yüz otuz iki nefer içün                                                                         

Kezalik 

 

1213 

Haleb ve Rakka Valisi ve Arabistan Ser  asker Mehmet Pâşâ’nın mâhiyetinde bulunan 

500 neferin, bir gecelik her türlü ihtiyâcının, Kütahya Sancağı ve ona bağlı bulunan 

kazâlarca temini husûsunda, Kütahya Sancağı’na hükümdür. 

Bir sûreti  

Kütahya’dan zikr-i âtî mahale varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzât ve nevvâbına ve 

â‘yân ve voyvodagan ve vücûdu memleket ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm  
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Muktezâyı İrâde-i Seniyye’m üzere Kütahya Sancağın’da vâki‘ Denizli hassı Kazâlarından 

mâ‘adâ sâ’îr kazâlardan hâl ve Haleb ve Rakka Vâlîsi ve sevâhir-i perişan ve havâli-i 

Arabistan Ser ‘asker düstûr-ı vezîrim Mehmed Pâşâ iclâlehû mâhiyeti içün mürettib ve matlûb 

olân beş yüz nefer süvâri ve yanında ‘asker hâzır ve mahya olmakdan nâşi siz ki kûzât ve 

nevvâb vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz ‘Âsâkir-i merkûme maiyetinde müşârünileyhe varınca 

herhanginizin taht-ı hükümet ve kazâsına varub dâhil olur ise birer gecelik iktizâ eden yem ve 

yiyeceklerinin kazâlar taraflarında î‘tâsıyla birbirinize irsâli ve seri‘ân müşârünileyh hey'etine 

ahâliye ‘alel-ihtimâm ve mübâderet eylemeniz fermânım olmağın mahsûlen işbu emr-î 

celîlü’l-kâdirim ısdâr ve tesyâr olunmuşdur imdi ‘Âsâkir-i merkûme Kütahya’dan 

müşârünileyhin maiyetine varınca herhanginizin taht-ı hükümet ve kazâsına dâhil olursa birer 

gecelik lâzım olân yem ve yiyeceklerinin kazâlar taraflarından î‘tâsıyla bir ân evvel ma‘iyet 

müşârünileyhe eriştirilmesi İrâde-i Seniyye’m muktezâsından idüğü ma‘lûmunuz oldukda 

ber-vech-i meşrûh ‘amel ve herekete ihtimâm ve dikkat ve hilâfından tevakkî ve müba‘âdet 

eylemeniz bâbında  

Fi Evâ'il-i N 47 
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1214 

300 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, Denizli’den adı geçen 

mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere verilen hükümdür. 

Bir sûreti  

Denizli’den ma‘iyet müşârünileyhe varınca vâki‘ hükkâm vesâ’îre [boş] Denizli hassı 

neferâtından mürettib üç yüz nefer içün  

aslı gibi  

 

1215 

200 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, Karahisar’dan adı geçen 

mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere verilen hükümdür. 

Karahisar-ı Sahib ma‘iyeti müşârünileyhe varınca hükkâm vesâ’îre [boş] Karahisar 

Sancağı’nda kâin kazâlardan mürettib iki yüz nefer içün  

Kezalik 
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1216 

300 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, Isparta’dan adı geçen 

mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere verilen hükümdür. 

Bir sûreti  

Isparta’dan ma‘iyet müşârünileyhe varınca vâki‘ hükkâm vesâ’îre [boş] Hamit Sancağı’nda 

vâki‘ kazâlardan mürettib üç yüz nefer içün  

Kezalik 

 

1217 

125 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, Türkmenistan’dan adı geçen 

mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere verilen hükümdür. 

Bir sûreti  

Türkmenistan ma‘iyet müşârünileyhe varınca hükkâm vesâ’îre [boş] Türkmen hassı 

neferâtından mürettib yüz yirmi beş nefer içün                                                                 

Aslı gibi 

 

1218 

100 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, Menteşe’den adı geçen 

mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere verilen hükümdür. 

Bir sûreti  

Menteşe ma‘iyet müşârünileyhe varınca vâki‘ hükkâm vesâ’îre [boş] Menteşe Sancağı’nda 

vâki‘ kazâlardan mürettib yüz nefer içün  

Kezalik 

 

1219 

350 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, Kastamonu’dan  adı geçen 

mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere verilen hükümdür. 

Bir sûreti  

Kastamonu’da ma‘iyet müşârünileyhe varınca hükkâm vesâ’îre [boş] Kastamonu 

Sancağı’ndan mürettib üç yüz elli nefer içün  

Kezalik 
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1220 

175 beş neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, Denizli’den adı geçen 

mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere verilen hükümdür. 

Bir sûreti  

Viranşehir’den ma‘iyet müşârünileyhe varınca hükkâm vesâ’îre [boş] Viranşehir Sancağı’nda 

vâki‘ kazâlardan mürettib yüz yetmiş beş nefer içün  

Kezalik 

 

1221 

500 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, Ankara’dan adı geçen 

mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere verilen hükümdür. 

Bir sûreti  

Ankara’dan ma‘iyet müşârünileyhe varınca hükkâm vesâ’îre [boş] Ankara Sancağı’nda vâki‘ 

kazâlardan mürettib beş yüz nefer içün  

Kezalik 

 

1222 

500 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, Kengırı’dan geçen mahale 

varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere verilen hükümdür. 

Bir sûreti  

Kengırı’dan ma‘iyet müşârünileyhe varınca hükkâm vesâ’îre [boş] Kengiri Sancağı’nda vâki‘ 

kazâlardan mürettib beş yüz nefer içün  

Kezalik 

 

1223 

400 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, Amasya’dan adı geçen 

mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere verilen hükümdür. 

Bir sûreti  

Amasya’dan ma‘iyet müşârünileyhe varınca hükkâm vesâ’îre [boş] Amasya Sancağı’nda 

vâki‘ kazâlardan mürettib dört yüz nefer içün  

Kezalik 
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1224 

200 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, Tokat’tan adı geçen mahale 

varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere verilen hükümdür. 

Bir sûreti  

Tokat ma‘iyet müşârünileyhe varınca hükkâm vesâ’îre [boş] Tokat Kazâsı’ndan mürettib iki 

yüz nefer içün  

Kezalik 

 

1225 

200 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, Zile’den adı geçen mahale 

varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere verilen hükümdür. 

Bir sûreti  

Zileden ma‘iyet müşârünileyhe varınca hükkâm vesâ’îre [boş] Zile Kazâsı’ndan mürettib iki 

yüz nefer içün  

Kezalik 

 

1226 

250 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, Gümüş Maa Hacıkör 

Maden’inden adı geçen mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere 

verilen hükümdür. 

Bir sûreti  

Gümüş Ma’a Hacıkör Ma’den’inden ma‘iyet müşârünileyhe varınca hükkâm vesâ’îre [boş] 

Gümüş ma’a Hacıkör ma‘iyetinden merbût kazâlardan mürettib iki yüz elli nefer içün   

Kezalik 

 

1227  

150 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, Bozok’tan adı geçen mahale 

varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere verilen hükümdür. 

Bir sûreti  

Bozok’tan ma‘iyet müşârünileyhe varınca hükkâm vesâ’îre [boş] Bozok Sancağı’nda vâki‘ 

kazâlardan mürettib yüz elli nefer içün                                                                               

Kezalik 
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1228 

200 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, Yeni İl’den adı geçen 

mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere verilen hükümdür. 

Bir sûreti  

Yeni İl’den ma‘iyet müşârünileyhe varınca hükkâm vesâ’îre [boş] Yeni İl voyvodalığanı 

merbût ‘aşâyir ile Boynu İnceli ‘Aşireti’nden mürettib iki yüz nefer içün                       

 Kezalik 

 

1229 

500 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, Trabzon’dan adı geçen 

mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere verilen hükümdür. 

Bir sûreti  

Trabzon’dan ma‘iyet müşârünileyhe varınca hükkâm vesâ’îre [boş] Trabzon Sancağı’nda 

vâki‘ kazâlardan mürettib beş yüz nefer içün  

Kezalik 

 

1230 

250 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, Canik’ten adı geçen mahale 

varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere verilen hükümdür. 

Bir sûreti  

Canik ‘den ma‘iyet müşârünileyhe varınca hükkâm vesâ’îre [boş] Canik Sancağı’nda vâki‘ 

kazâlardan mürettib iki yüz elli nefer içün  

Kezalik 

 

1231 

250 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, Karahisar Şarki’den adı 

geçen mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere verilen hükümdür. 

Bir sûreti  

Karahisar-ı Şarki’den ma‘iyet müşârünileyhe varınca hükkâm vesâ’îre [boş] Karahisar-ı Şarki 

Sancağı’nda vâki‘ kazâlardan mürettib iki yüz elli nefer içün  

Kezalik 
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1232 

250 neferin bir gecelik iktiyacının karşılanması husûsunda, Gümüşhâne’den adı geçen 

mahale varıncaya kadar yok üzerinde bulunan yetkili kişilere verilen hükümdür. 

Bir sûreti  

Gümüşhâneden ma‘iyet müşârünileyhe varınca hükkâm vesâ’îre [boş] Gümüşhâneye merbût 

kazâlardan mürettib yüz elli nefer içün  

Kezalik 

 

1233 

Mâden Kazâsı’na, tedârik edebileceği süvâri ve piyâde asker husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

M‘âden Hümâyûn’umdan zikr-i âtî mahale varınca vâki‘ hükkâm vesâ’îre [boş] zir idâresinde 

olân mahallerden tedârik ve ihraç edebileceği süvâri ve piyâde ‘asker ile ma‘iyet 

müşârünileyhe me’mûr ve mîr-i mîrân-ı kirâmdan M‘âden-i Hümâyûn emîni ‘Osman dâme 

ikbalühû içün  

Kezalik 

 

1234 

Mâden Kazâsı’na bağlı yerlerden 50 nefer hâzırlanması husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Bereketli M‘âden’den ma‘iyet müşârünileyhe varınca vâki‘ hükkâm vesâ’îre [boş] bereketli 

M‘âden’e merbût kazâlardan mürettib elli nefer içün  

 

1235 

Adana’ya, gerekli olan neferin hâzırlanması husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Adana'dan zikr-i âtî mahale varınca vâki‘ mahale varınca hükkâm vesâ’îre [boş] kezalik 

ma‘iyet müşârünileyhe me’mûr mütesellim ‘Âli Bey zîde mecdihû içün  

ber- minvâl-i meşrûh  
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1236 

Maraş Mütesellimi Süleyman Bey’e, idâresi altında bulunan mahallerden piyâde ve 

asker tedâriki husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Maraş‘dan zikr-i âtî mahale varınca vâki‘ hükkâm vesâ’îre kezalik zir idâresinde olân 

mahallerden tedârik edeceği süvâri ve piyâde ‘Asâkir ile ma‘iyet müşârünileyhden me’mûl 

Maraş Mütesellimi Süleyman Bey zîde mecdihû içün ber-vech-i muharrer  

 

1237 

Kayseri Mutasarrıfı Osman Hayri Bey’e asker temin etmesi husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Kayseriden zikr-i âtî mahale varınca vâki‘ hükkâm vesâ’îre [boş] kezalik ma‘iyet 

müşârünileyhe mîr-i mîrândan Kayseri Mutasarrıfı ‘Osman Hayri dâme ikbalühû içün  

 

1238 

Konya, Akşehir ve Aksaray Sancakları Mutasarrıfı Âlişân Pâşâ’ya nefer temini 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Konyadan zikr-i âtî mahale varınca vâki‘ hükkâm vesâ’îre [boş] zir idâresinde olân yerlerden 

vesâ’îre mahallerden tedârik edeceği ‘asâkir ma‘iyet müşârünileyhe me’mûr hâlâ Konya, 

Akşehir ve Aksaray Sancakları Mutasarrıfı düstûr-ı vezîrim ‘Âlişân Pâşâ iclâlehû içün  

Kezalik 

 

1239 

Sivas ve Çorum ve Divriği Sancaklarına, 1500 nefer temini husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Sivas’tan zikr-i âtî mahale varınca vâki‘ hükkâm vesâ’îre [boş] Dergâh-ı ‘Âli Kapucû-

başılarından Sivas Mütesellimi Seyyid Sa‘id dâme mecdihû ma‘rifetiyle Sivas ve Çorum ve 

Divriği Sancaklarından ma‘iyet müşârünileyh içün muktedir başbuğuyla ihrâcı İrâde-i 

Seniyye’m muktezâsından olarak süvâri ve piyâde bin beş yüz nefer ‘asâkir içün  

Kezalik 
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1240  

Daha önce yapılan tahrîre dayalı olarak tahrîrilerin düzenlenmesi husûsunda, Kırkkilise 

ve Vize ve Pınar Hisarı Nâibi’ne İzzet Bey’e voyvoda ve sözü geçen bi’l-cümle iş erlerine 

hükümdür. 

Kırkkilise ve Vize ve Pınar Hisarı Nâ’ibi’ne (silik) ve sadr-ı ‘âzam mektûbcusu mûzafatından 

olub zikr-i âti husûsa tâ’in kılınan izzet Bey zîde mecdihûya voyvoda ve voyvoda-i memleket 

ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm 

Bir müddetden beri vukû‘u bulan seferler takrîbiyle memâlik-i mahrûsem âhâlisi mürettibât-ı 

seferiyeden zarûrîyi masârıfât-ı kesîreye düçar vechile ki hâne envâ‘ zarûret ve muzayeka 

oldukları (silik) olduğundan başka tekâlif husûsuna bayi ve kira ve ehl-i İslâm ve re‘âyâsından 

olarak (silik) Kazâsı’nın tekâlif-i vâridesi inkizada bulunan Erzurum re‘âyâsının ‘avârız 

hânesine bağlı tasarruflarında olân emlâk ve arâzi hâsıl ve tahmidine göre takdîr ve tesviye 

şurûtuna ri‘ayet levâzım tevzi‘  ve tahsîl olunmak şurûtundan olarak ba‘zı kazâ taraflarında 

aralık aralık istid‘â vukû‘uyla şurûtu mûcibince evâmir-i şerîfem dâhi tasdîr kılınmakta ise 

yine tekâlif şurûtuna ‘adem-i riayet ba‘zıları teshib ve himâye lâzımi kendilerinden hiç tekâlif 

olunmayıb ve yedlerine dâhi emlâk ve arazinin tehammülünden vaz‘ ve sülüs derecede 

noksan tekâlif tarh ve kaydından olunarak bu cihetle tekâliften onların hisseleri dâhi sâ’îr 

âhâli-i aciziye tarh ve necb kılındıkta ve ehli zimmet re‘âyâ ta’ifesinin dâhi üzerlerine edâsı 

lâzım gelen cizye-i şer‘iyyeleri muktezâ-yı şer‘-i şerîf üzere her birinin hâl ve tehammüllerine 

göre âlâ lâzımesi esnafı selase itibariyle cibayet kılınmak şartından iken ekser mahallerin 

cizyedarları bu ahvâle ri‘ayet etmeyerek tam‘ hamlarından nâşi ednâ kâğıd î‘tâsı ve cihet-i 

sâ’îre ile re‘âyâ fukarâsını tecrîm ve ızrar olunmak olduğuna mebni gerek tekâlif ve gerek 

cizye mâddesinden dolayı vukû‘bulan tekalin def‘ ve ref‘iyle bir hüsn-i nizâma konulmasına 

öteden beri nice a‘mal-i hayriyye isti‘mâl-i padişâhânem olarak bunun üzerine aralık aralık 

ba‘zı tedbîre teşebbüs kılınmış ise de sefer ve münasebetiyle bir hüsn-i sûret verilmeyip el-

hâletü hazihi gaile-i seferiye ber-tarâf olunmak mülasebesiyle bu husûs-ı cizye mahsûs bu 

kere etrâflu ve vakitli (silik) cihândârânemde münatıp ve tahmi olarak bi’l-cümle fukarâyı 

ra‘iyet ve acize ve (…) sâye-i mu‘adelet mayei hidîvânemde istihsâl erbâb-ı refâh ve işleri 

irâde kat‘a-i şâhâne ve emr-û fermân-ı padişâhânem muktezâsından olmakdan nâşî bu mâdde 

içün birkaç def‘a akd olunan mecâlis-i şûrada hüsn-i sûreti mukabil ledi’l-müzakere tekâlif 

mâddesinin tahkîkiyle takrîr ve tesviye şurûtunun cümle hakkında icrâsı ve cizye evrâkının 

dâhi birer re‘âyâsının hâl ve tehammülüne göre esnafı selase itibariyle î‘tâsı icrâ-yı ‘izâmım 
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zamânlarında dâhi olduğu misillü beher hâl memâlik-i mahrûse’mde bulunan ehl-i İslâm 

re’ayânın evvel emirde taraf-ı Devlet-i ‘Âliyye’mden (silik) tahrîr ve dikkat olunarak bî’l-

cümle kazâ ve kasaba ve kurrada bulunan sagîr ve kebir ehl-i İslâm ve re’ayânın ifade yazarak 

bu sûretler hâsıl olacağın cümle tarafından beyan berle ol vecihle memâlik-i Mahrûse’mde 

iktizâ eden mahallere bundan akdem taraf-ı Devlet-i ‘Âliyye’mden madlûb ve mahdûd 

gönderilerek bâ-tahrîr defterleri celb olunmak ve zikr olunan kazâlar (silik) âhâlisi (…)  

perişan oldukları cihetiyle ol vakit tahrîr-i tereke ve te’hîr kılınmış ise de sâlifü’z-zikr 

kazâların bi’l-cümle gelmiş olduğuna ve sen ki mûmâileyhsin senin derkâr olân dirâyet ve 

sadâkate mebni vesâ’îre mahaller misillü bunların dâhi yirmi mâddesine ve (…) husûsuna 

İrâde-i Seniyye’m teâllûk ol bâbda Hatt-ı Hümâyûn-ı şevket makrun padişâhânem sahîfe-i 

pirâ-yı sudûr olduğundan nâşî muktezâ-yı me’mûreyn ve sadâkat üzere seri‘ân bu tarafdan 

hareket ve savb-ı me’mûra varıb zikr olunan fukarâ ve za‘ifa kâ’in ehl-i İslâm ve re‘âyâdan 

olân kâffe-i (…) ve cümle ma‘rifetiyle (…) şuru‘ ve mübâşeret birle ehl-i İslâm içün başka ve 

re‘âyâ içün başka vakit toplanarak ve sagîr ve kebir hiç birisi geriye kalmayarak cümlesin 

sâkin oldukları mahallerin isim ve şöhretleri sebt ve baʻdehu iktizâsı hüsn-i nizâma bakılmak 

üzere âhâlinin mikdâr ve keyfiyeti mübeyyin defterlerini Dersa‘âdet’ime takdîme mübâderetle 

bundan böyle re’ayânın cizye evrâkı ber-muktezâ-yı şer‘ enver beher hâl esnafı selase 

itibariyle verilecek olduğundan re’ayânın hîn-i tahrîrlerinde senedi ve hâl ve keyfiyetleri ‘itinâ 

(…) ve yedlerinde bulunan cizye kâğıdlarına dâhi bakılarak almaya müstehak ise âlâ ve evsât 

ve edna deyû isimleri üzerlerine işâret olunması ve yedlerinde cizye kâğıdı bulunmayıb da 

tezkire ibrâz edenlerin dâhi halleri bâ-tahkîk başkaca tahrîr kılınması husûsuna mübâderet ve 

ber-vech-i (…) defterde sagîr ra‘iyet ve ra‘iyeti oğullarından terk-i vatan ile âher mahallere 

gidenler vârid  

 

Sayfa 170 

 

yerlerde ‘avârız hânesine kayd olunmamış ve sâkin evali on sene-i tecâvüz etmiş olduğu hâlde 

o misillü kaldırıp asıl ra‘iyet kayd olundukları kasaba ve kurâya nakl ve iskân etdirilmek 

iskân şurûtundan olmak mülaselesiyle sâlifü’z-zikr kazâda (…) müslim ve re‘âyâ var ise onlar 

içün dâhi başka defter tutularak hâl ve keyfiyet ve mu‘azemet sâkin oldukları kasaba ve 

karyenin isim ve şöhretleriyle sabit ve kayd olunub defterlerinin Dersa‘âdet’ime îsâl ve 

takdîmi emrine kemâl –i ikdâm ve müsara’at ve tahyir olunacak ehl-i İslâm ve re’ayânın 

birazı (silik) fevt ve helak olmak ve yahud vüsûlü asliye diyar-ı âhere gitmek ve taşrada 

bulunanlar dâhi vilayetlerine gelmek ve yeniden çocuk tevlidleri cihetleriyle bu husûsda ardı 
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boşamak lâzım gelirse bu kadar mezkûr ile husûle gelecek nizâmın biraz vakitte mahal ve 

meşuş olmasını mûcib olacağı zâhir ve bedîhî olduğundan bundan böyle nizâmı mezkûrun 

daimen (...) ve icrâsı zımnında tahrîr olunan ehl-i İslâm ve re‘âyâdan fevt ve helak olânların 

isimleri defterde terkin ve taşradan gelecek ve yeniden tevlid edecekleri isimleri mücedded 

(silik) terkîm olunarak Dersa‘âdet’imde olân kaydları dâhi musahhah ve tenfih olunmak üzere 

iktizâ eden defterleri hakimleri ma‘rifetiyle altı mâhda bir kere kürsü-i liva olân Edirne’ye 

gönderilmiş ve bu husûsun def‘aâtle icrâsı içün mukaddemce sâ’îr mahâlde tanzîm olunduğu 

misillü maruz-zikr kazâların her birilerine başka başka âhâliden emîn ve (silik) mukayyidleri 

ta‘yin ve canîb-i vilayetden mikdâr ve (...) ma’aş dâhi tahsis (…) merkûmlar mahsûs olân 

ma‘âşdan kana‘at ederek kaydiye nâmı ve nâm-ı âher ile kimesneden bir akçe ve bir habbe 

almayıb edâ-yı hizmet lâzımelerinde kıyâm ve ihtimâm eylemeleri ve bunlardan mâ‘adâ her 

bir kazâda (silik) mecid ve müstakim olân biri nâzır-ı defter ta‘yin kılınarak nâzır merkûmdan 

bu mâddeye (silik) ve nezâret gitmek ve mezkûr kazâlarda mahalleyi (silik) eden muhtar ve 

mütevelli (…) sıfatıyla bulunan kimesneler ve muhtar ve mütevellisi yoğsa eşme ve hatip ve 

ihtiyârlar dühûl ve furuh eden ve gerek (silik) eyleyenleri âlâ vech-i esame ihbâr ve inhâ 

eylemek üzere muhbir olarak me’mûr kılınıp re’ayânın dâhi babası ve kocabaşıları kezalik 

âhere ta‘yîn olunarak ol vecihle nizâm-ı mezkûrun (silik) vikâyesı üzerine ‘itinâ (silik) ve 

yevmiye karyelerini (…) misillü nâm ile mukaddema kayd olunub ma’a (…) şimdilerde hiç 

hizmetleri kalmayarak fakat (silik) îfâsıyla tekâlif-i vâkı‘adan hisseleri sâ’îr aciziyeden ve 

re‘âyâya tarh ve tahmîl olunarak bu gün dâhi amâline (silik) olân tekâlif hisselerinde ağır 

düşmesini mûcib ve izac ve izrârlarını müstercim olmak hasebiyle şu husûsa dikkat ve ‘itinâ 

ile (…) olân o makûle mu‘afiyetler hangi karyede ise defterlere tahrîr ve işârete dikkat 

eylemek fermânım olmağın mahsûsen işbu emr-î celîlü’l-kaidrim ısdâr ve ita olunmuşdur 

imdi bu husûs mevad-ı sâ’îreye mukis olmayub bi- avnillahû Te’ala amme-i ibadullah 

hakkında bil vücûh refâh ve rahatı (…) olacak umuru cizyeden olduğuna binâen ol bâbda 

senuh ve südûr eden İrâde-i (…) hidîvânemîn icrâ-yı (silik) ile bi’l-ittifâk kemâliyle ikdâm ve 

dikkat-i lâzımeden olmağla muadelet şiar mechul olduğun kâr-güzârı ve (…) Kazâsı ve bâlâda 

tahmid ve beyân olunan vesaya ve tenbîhat iktizâsı üzere sâlifü- zikr kazâlarda bulunan 

mecmu‘ ehl-i İslâm ve re‘âyâ-yı ma‘rifetin vechile ittifakıyla tahrîr birle iktizâ-yı hüsn-i 

nizamına kayd içün (silik) defterlerinin Dersa‘âdete irsâl ve takdîmine müsâra‘at (…) mâddesi 

hakkında olân İrâde-i seniyyenin dâhi icrâsına mezîd-i ‘itinâ ve hürmet eylemek kat‘î matlup 

mülûkânem idüğü ma‘lûmun oldukda ber-vech-i iktizâ ve muharrer tenbîhat-ı şehriyareneme 

edaları lâzım me’mûreyn ve sadâkat ve sa’i ve gayret eyleyesin ve siz ki nâ’ibler ve 

voyvodagân vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz mazmûnu emr-î şerîfim sizin dâhi meczûmunuz 
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olarak mûcib ve iktizâsı üzere ‘amel ve harekete bil-ittifâk kemâl-i ikdâm ve mübâderet ve 

mevadı mezkûrenin minvâl-i muharrer üzere icrâsından bu makûle mücerred âhâli-i memleket 

ve fukarâyı raiyetin istihsâli kemâl-i iş ve istirahatleri irâdesine mebni idüğü zâhir ve 

muhakkak olmakdan nâşî ol bâbda hizmet-i mübâşiriyeden (…) fukarâ ve zûafaya (silik) 

olmamak üzere me’mûr mûmâileyhin iktizâ eden zahire ve (…) bu tarafa cânibiyesini (silik) 

kendine inâyet ve ita ve îsâl kılınmış olduğuna ve memleket ve fukarâyı ra‘iyet nafi’ ve 

maslahat me’mûriyeti cihetiyle ol tarafta olduğu (silik) fakat bu mâddeye mahsûs olmak üzere 

icâb eden me’kûlât masârıf-ı memleket tarafından rivayet olunmakda bir güne sabit 

olmayacağından me’mûr mûmâileyhin marûzi zikr kazâda ikamet eylediği (silik) iktizâsı 

vechile yalnız ve (…) cânib (silik) ita olunub bundan başka hizmet-i mübâşireye ve mâhiye 

nâm ve nâm-ı âher ile âhâli ma‘rifetiyle bir akçe ve bir habbe tahsîl ve î‘tâsı misillü vaz‘ 

hareke olunmaması bu bâbda tevakkî ve mucanebet eylemeniz bâbında 

Fi Evâhir-i Ş 24 

 

Sayfa 171 

 

1241 

Tabya ve kalelerin ta‘mîr ve yepımı husûsunda gerekli olân malzemenin temini için, 

Biga Sancağı Mutasarrıfı ve Bahr-i Sefid Boğazı Muhafızı Salih Pâşâ’ya yardım 

etmeleri husûsunda Bayramiç Kazâsı Nâibi’ne  hükümdür. 

Bayramiç Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve voyvodası vücûdu memleket ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm 

Muktezâyı İrâde-i Seniyye’m üzere Bahr-i Sefid Boğazı’nda kala‘-i hazayenem ve tab’yelerin 

ber-mûcib keşif ta‘mîr ve inşaları hâlâ Biga Sancağı Mutasarrıfı ve Bahr-i Sefid Boğazı 

Muhâfızı düstûr-ı vezîrim Salih Pâşâ iclâlehûya ihâle olunmuş olduğuna mebni 

müşârünileyhin beratı bu sene-i mübârekeden evvel martta ta‘mîr ve inşalarına mübâşeret 

etmek üzere ebniye-i merkûmeye muktezi olân kereste ‘alımı ve o zamân sâ’îresinin livâ-yı 

mezbûr kazâlarından şimdiden bâ-tertîb nehiy ve istihsarına teşebbüs eylemiş olduğundan 

bahsle Bayramiç Kazâsı cibâlinden dâhi fiyat miktarları ile icâb eden behâsı müşârünileyh 

tarafından an nakit ashâbına (silik) üzere tûlen iki zirâ‘ ve ‘arzen altı parmak olmak üzere on 

beş bin tavan tahtası ve tûlen üç buçuk zirâ‘ ve arzen yedi parmak dört bin salıhlar tahtası ile 

tûlen iki zirâ‘ ve ‘arzen on parmak olmak üzere on iki bin ‘aded yarım tahtasının kat‘îyle 

matlûb olân mahalle nakl ve tertîb olunması bâbında emr-î şerîfim ısdârı bu def‘a 

müşârünileyh tarafından derbâr-ı-ı şevket-karâr-ı mülûkâneme tahrîr ve inhâ olunmuş ve 
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müşârünileyhin inhâsı vechile zikr olunan kerestenin seri‘ân cibâl-i mezkûrdan kat‘îyle mahal 

matlûbe nakl sebile İrâde-i Seniyye’m müte‘allik olunmuş olmağla siz ki nâ’ib ve voyvoda 

vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz vech-i meşrûh üzere ‘amel ve harekete mübâderet eylemeniz 

fermânım olmağın mahsûsen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve [boş] ile tesyâr olunmuşdur 

imdi zikr olunan kerestenin fiyâtlarıyla icâb eden behâsı müşârünileyh tarafından an nakit 

olarak virilmek şartıyla kazânız cibalileriyle kat‘-i matlûb olunan mahale nakl ve irsâl 

olunması lâzımeden idüğü ve bu bâbda ağmâz ve rehâvet ber-vechile câ’iz olduğu 

ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve harekete ikdâm ve mübâderet ve 

hilâfından hazer ve mücânebet eylemeniz bâbında 

Fi Evâhir-i Ş 247 

 

1242 

Aydos Nahiyesiyle Kerte ve Yenişar Karyelerine, tabyaların ta‘mîr ve inşaları 

husûsunda amelelerin temini ve ücretlerinin ödenmesi husûsunda hükümdür. 

Aydos Nahiyesiyle Kerte ve Yenişar Karyelerine tâbi‘ oldukları kazâların nâ’iblerine ve â‘yân 

vesâ’îre zikr olunan tabyalerin ta‘mîr ve inşasına muktezi olân kerestenin tertîbine tesyâr 

olduğu beyân olunarak lâzım gelen ‘amelenin dâhi icâb eden ücreti yevmiyeleri müşârünileyh 

tarafından ita olunmak üzere sâlifü’z-zikr karyelerden lüzûmu mikdâr-ı ilmiyenin istedikçe 

ihrâc ve irsâline mübâderet eylemeniz içün  

Aslına tatbik iktizâsı veçhile 

 

1243 

Haleb ve Rakka Valisi ve haval-i Arabistan Ser Askeri Mehmet Pâşâ’ya lâzım olân 250 

nefer süvâri ve piyâde askerin tedâriki ve bir gecelik masraflarının karşılanması 

husûsunda Bolu Sancağı’ı ve ona bağlı bulunan kazâlara hükümdür. 

Bundan zikr-i âti mahale varınca yol üzerinde vâki’ kazâların kuzât ve nevvâbı zîde 

fazlühûma ve â‘yân ve voyvodagân ve vücûdu memleket ve bi’l-cümle iş erleri zîde 

kadrihûma hüküm 

Muktezâyı İrâde-i Seniyye’m üzere Bolu Sancağı’nda vâki‘ kazâlardan hâlâ Haleb ve Rakka 

Vâlîsi ve sevâhil perişan ve havâli-i Arabistan Ser ‘asker düstûr-ı vezîrim Mehmed Pâşâ 

iclâlehû ma‘iyetiçün mürettib ve matlûb olân iki yüz elli nefer süvâri ve piyâde ‘asakir tedârik 

ve tahrîr ve üzerlerine Dörtdivân Kazâsı Â’yânı İsmail zîde kadrihû başbuğ nasb u ta‘yin 

olunarak hâzır ve inhâ olduğu inhâ olmakdan nâşî siz ki kûzât ve nevvâb vesâ’îre-i 
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mûmâileyhimsiz ‘Âsâkir-i merkûm Bolu’dan mukin müşârünileyhaya varınca esnâ-yı râhda 

her hanginizin taht-ı hükümet ve kazâsına dâhil olunur ise bir gecelik iktizâ eden yem ve 

yiyecekleri kazâlar taraflarından ita olunarak savb-ı me’mûrlarına irsâlleri husûsuna serir-i 

ihtimâm ve dikkat eylemeniz fermânım olmağın mahsûs işbu emr-î celîlü’l-kadrim irsâl 

olunmuşdur imdi ‘Âsâkir-i mezkûrede müşârünileyhin ma‘iyetine vusûlüne değin esnâyı 

harkda her hanginizin taht-ı hükümet ve kazâsına dâhil olur ise bir gecelik lâzım olân yem ve 

yiyeceklerinin kazâlar taraflarından î‘tâsıyla bir an evvel ma‘iyet müşârünileyhin eriştirilmesi 

İrâde-i Seniyye’m muktezâsından idüğü ma‘lûmunuz oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel ve 

harekete dikkat ve hilâfından ziyâde gadr ve mücânebet eylemeniz bâbında 

Fi Evail-i N 47 

 

1244 

Mukata’at Hazinesi ve Selanik İktisat Nezâreti’nin birleştirilmesi dolayısıyla ; Selanik 

Sancağı Mütasarrıfı’nın görevini lâyıkıyla yapması husûsunda, Selanik Sancağı’nda 

bulunan kazâların kûzât ve nevvâbına hükümdür. 

Mîr-i Mîrân-ı Kirâm’dan Selanik Sancağı Mutasarrıfı olub bu def‘a livâ-yı mezbûr 

muhassıllık vechile uhdesine ihâle kılınan Mehmed vechi dâme ikbâluhûya ve Selanik 

Mollası’na ve Selanik Sancağı’nda vâki‘ kazâların kûzât ve nevvâbına hüküm 

Sen ki mîr-i mîrân-ı mûmâileyhsin el hâletü hazihi uhdenizde olân Selanik Sancağının işbu iki 

yüz kırk yedi senesi martından itibaren mukata’ât hazînesinden zabtıyla Selanik İhtisâb 

kazâlarıyla birleştirilen muhassıllık vechile idâresi ve a’idat ve ziyaratının ‘Âsâkir-i Mansûra 

tasarrufuna tahsîli İrâde-i Seniyye’m muktezâsından olduğuna mebni livâ-yı mezbûrun (…) 

sâ’îresi ma‘rifetin ve ma‘rifet-i şer‘ ve baş muhâsebeden ta‘yin ve irâde kılınan muharrer ve 

vücûdu memleket vesâ’îre erbâb-ı vukûf ma‘rifetiyle tahkîk olunarak ol bâbda terkîm ve 

takdîm kılınan defterler bu tarafta iktizâ eden mahallere kayd ile livâ-yı mezbûrun seniyye-i 

mezbûre martından itibaren muhassıllık vechile ‘âmirene ihâlesiyle me’mûriyetini hâvi 

Divân-ı Hümâyûn’dan emr-î şerîfim südûru rical olduğun müddet hâlâ mukata’ât hazînesi 

vâridâtı nâzırı iftihâr Es-Seyyid Abdurrahman Nafiz dâme mecdihû tarafından î‘lâm ve bi’l-

fi‘il baş defterdarım iftihâr ‘Âli Necib dâme ‘ulüvvuhu cânibinden dâhi îfâde ve fermânım 

olunmuş olmakdan nâşî ol bâbda sahîfe-i pirâ-yı südûr olân Hatt-ı Hümâyûn şevketmakrûn 

padişâhânem mantûk-ı münîfi üzere baş muhâsebeden vürûd iden ilmühaber-vesikası 

mûcibince me’mûriyetini hâvi Divân-ı Hümâyûn’umdan işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve 

[boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi livâ-yı mezbûrun muhassıllık vechile uhdene ihâle 

olunmakdan maksut asılı zat-ı hilâfetsimat mülûkâneme duyun olân fukarâyı ra‘iyet ve âhâli-i 



181 

 

vedudiyetin himâyet ve sıyânetleri ve a‘idat ve tayyaratın vakt-i zamânıyla hazîne-i merkûme 

tarafına irsâli kasabasına mebni idüğü zâhir ve (…) ve sadâkat üzere muktezâ-yı me’mûriyet 

ve levâzım kâr-ı gâhı ve vâridâtının üzere kemakân zabt-û rabt memleket vâki‘ ve ref‘ erbâb-ı 

sürur ve (…) ile hiçbir ferde zerri gadr ve te‘addi vukû‘a gelmemesi emrine sarf-ı mukadderet 

ve her bir mâddede şer‘-i şerîf hazeret-i bendiye (…) ve temessük evâmir-i celîle-i 

mülûkânemîn kâmilen if‘al ve icrâsıyla taraf-ı (…) padişâhânem içün cümleden isticlâb-ı 

da‘vat-ı hayriyyeye servet vesa‘i ve kudret livâ-yı mezbûrun hazîne-i merkûmeye mahsûs 

olânı berle iltizâmat ve semerat ve rusumu İhtisâb ve hallerini ve a‘idat-ı sâ’îresini dikkat ve 

rû'yetle tahsîl ve mukata’ât hazinesine bilâ teslîme ihtimâm ve dikkat eylemek İrâde-i 

Seniyye’m muktezâsından idüğü ma‘lûmun oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel ve hareketle 

îfâ-yı levâzım kâriştesi verayete sarf rû'yet eyleyesin ve siz ki mevlanâ ve kuzât ve nevvâb 

mûmâileyhimsiz mazmûn-ı emr-î şerîfim sizin dâhi mahzumunuz olarak livâ-yı mezbûr târîh-i 

merkûmdan itibaren muhassıllık vechile mîr-i mîrân mûmâileyhe zabt ve a‘idat ve ziyareti 

ahz-û kabz etdirilip taraf-ı âherden kat‘î müdahale vukû‘a gelmemesine emrine ihtimâm ve 

hilâfından tevakki mübâ‘adet eylemeniz bâbında 

Fi Evâhir-i N 47 

 

Sayfa 172 

 

1245 

Ermeni Patriki Esteyan’ın arz-ı hâlinde niyaz ve istirhâm eylediği konu üzerine adı 

geçen kilisenin tamîri ve gerekli ihtimâmın gösterilmesi husûsunda, İstanbul Kadısı’na 

Ebniye-i Hassâm Müdürü Abdulhalim Bey’e ve Topkapı dâhilinde Bâyezid Ağa 

Mahallesi’nde bulunan Ermeni Milleti’ne mahsûs Surb Nikfos diye bilinen kilisenin 

tamirine dair hükümdür. 

Hâlâ bi’l-istiklal ‘Âsâkir-i Mansûra Ser ‘askeri vezîrim Hüsrev Mehmed Pâşâ iclâlehûya ve 

İstanbul Kadısı zîdet feza’iluhûya ve hâcegân-ı Divân-ı Hümâyûn’umdan ebniye-i hassâm 

müdürü ‘Abdulhalim zîde mecdihûya hüküm 

Dersa‘âdet’im hassâ ebvâbından Topkapı dâhilinde Bâyezid Ağa Mahallesi’nde vâki‘ Ermeni 

milletine mahsûs Surb Nikfos demekle meşhûr kilise mürûr-ı ezmine ile harâb ve ma’il turâb 

olarak divânında icrâ-yı emîn mümkün olamadığından bahsle vaz‘-ı kadîmisi ve hey'et-i 

asliyesi üzere ta‘mîr ve termîmi husûsuna müsâ‘ade-i âliye-i şehriyârânem şayân kılınması 

husûsunu İstanbul ve tevâbi‘i Ermeni Patriki Esteyan nâm râhib südde-i sâ‘adetime takdîm 
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eylediği arz-ı hâlinde niyâz ve istirhâm etmekden nâşî nizâmı vechile kilise-i mezkûrun keşf 

ve mu‘ayene birle keyfiyetin i‘lam olunması husûsu sen ki mevlanâ-yı mûmâileyhsin sana 

ledi’l-havâle cânib-i şer‘iat-ı garrâdan irsâl edildiğin Eston Kazâsı’ndan vekayi‘ kâtibi Hasan 

Hüsnü zîde ilmuhû ebniye hassâm müdürü hulefâsından Ahmed Muhtar ve Mehmed Rahim 

halîfeler ile kilise-i mezbûre varıb mahalle-i mezbûre imâmı Es-Seyyid Mehmed Sâdık ve 

muhtar-ı evvel çadırcı Hüseyin ve Es-Seyyid hafız Mustafa bin Es-Seyyid ‘Âli ve berber 

Mahmûd bin Hüseyin ve Lüleci Hasan bin Mahmûd ve kahveci İbrâhîm bin Ahmed ve 

kapucu ‘Âli bin İsmail ve kaldırımcı-başı sâbık Süleyman ve Hafız Mehmed nâm kimesneler 

ile kilise-i mezbûr mütevellisi kuyumcu Kirkor veled-i Karabet ve Papa Mefruç ve Papa 

Nikfos ve Papa Simon ve Karabet Manuk ve kahya iğya ve semerci Karabet ve semerci 

Estefan ve ve terzi Yakob ve Kazzâz Kirkor nâm zîmmîler hâzır oldukları hâlde akd olunan 

meclîs-i şer‘ enverde kilise-i mezkûrları ledi’l-keşf ve’l-mesâha on zirâ‘ kârinde olân ebniye-i 

kadîmesi yirmi dört zirâ on sekiz parmak tûl ve yedi zirâ arzında olub rical-i nasarânın icrâ-yı 

ebniye eyledikleri mahal ile ittisâlinde on iki zirâ tûl ve dört zirâ on sekiz parmak arzında 

nisvâna mahsûs mahalin ve mahal-i mezbûr pişekâhında ve altı zirâ kud ve bir zirâ tûl ve altı 

zirâ arzında tevkîf mahalinin ve ittisâlinde on bir zirâ tûl ve üç zirâ arzında kapı arasının ve 

onun ittisâlinde altı zirâ ve bir zirâ tûl ve altı zirâ arzında olarak bir buçuk zeyt ve şem asel ve 

levâzımâtı sâ’îre vaz‘ına mahsûs mağazada her birinin üzerlerinde mevcûd kiremîd puşîdeli 

tahta tavanlı sakıflarının ve kilise-i mezbûr derûnunda olân şadırvânın ekser mahalleri 

külliyen münhedim ve etrâflarında olân duvârları ba‘zen münşak ve inhidâma mâ'il olarak 

kabil-i isti‘mâl olmayıb ta‘mîr ve temrirîne muhtâc idüğü müşahade olunduğunu kâtib 

mûmâileyh mahallinde ketb ve tahrîr ve maan meb‘us emnayı şer‘le meclîs-i şer‘e gelip âlâ 

vukû‘a îfâde ve takrîr eyledikleri beyanıyla kilise-i mezbûrun ta‘mîr ve termîmim husûsu 

İrâde-i seniyye-i mülûkaneme menût idüğü tarafından î‘lâm ve kilise-i mezbûrun resm-ı 

mestahı(?) dâhi takdîm olunmuş ve muktezâ-yı şer‘isini bi’l-fi’îl Şeyhü’l-islâm ve müftiü’l-

enâm olân Sepetçizâde Mevlanâ-yı Es-Seyyid ‘Abdülvehâb edâm Allahû Te‘âlâ fazluhûdan 

ledi’l-istiftâ bir beldede vâki‘ kilise-i kadîme harâb oldukda erbâb-ı hey'et-i asliyesine nesne 

ziyâde etmeksizin vaz‘-ı kadîmi üzere ta‘mîre kâdir olur mu el-cevab olurlar deyû bir kıt‘a 

fetevâ-yı şerîfe verilmiş ve keyfiyet huzûr-ı râmi‘ü’l-münevver-i cihândârâneme ledi’l-‘arz 

kilise-i mezbûrun mesâğ-ı şer‘-i şerîf olduğu vechile ta‘mîr ve termîmine müsa‘ade-i behiyye-

i hidîvânem buyrulduğu ve erzân kılınan ol bâbda Hatt-ı Hümâyûn-ı şevket makrun 

padişâhânem sahîfe-i pirâ-yı sudûr olmuş olmağla mantûk-ı münîfi verilmen fetevâ-yı şerîfe 

mûcib ve muktezâsı üzere amel ve hareket olunmak fermânım olmağın vaziyeti hâvi işbu 

emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr olunmuşdur imdi kilise-i mezbûrun mesâğ-ı şer‘-i şerîf olduğu 
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vechile tûlen ve arzen ve karren ve vasi‘ine hey'et-i asliyesini bir karış ve bir parmak tecâvüz 

etmemek üzere bilâ-terf’i ve bilâ-tevsi‘ ta‘mîr ve termîmi husûsuna izn-i ruhsat seniyye-i 

mülûkânem beydiriğ ve sezâvâr kılındığı ve bu vesîle ile vaz‘-ı kadîmden ziyâde nesne 

ihdâsına erâ'et ruhsat olunmak ve zımnında kimesneden bir akçe ve bir habbe ahz ve tahsîl 

kılınmak lâzım gelir ise cesâret edenler mes‘ûl ve mu‘atab olacakları siz ki vezîr-i 

müşârünileyh ve mevlanâ ve ebniye-i hassâm müdürü mûmâileyhimsiz ma‘lûmunuz oldukda 

ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve harekete dikkat ve hilâfından tevakkî ve müba‘âdet eylemeniz 

bâbında  

Fi Evâ’il-i N 247  

 

1246 

İzmir Patriki Estefan’ın arz-ı hâlinde niyaz ve istirhâm eylediği konu üzerine adı geçen 

Sulu Manastır’ın, ta‘mîri için gerekenlerin yapılması husûsunda İstanbul Kadısı’na 

hükümdür. 

Hâlâ bi’l-istiklal ‘Âsâkir-i Mansûre Ser ‘asker vezîrim Hüsrev Mehmed Pâşâ iclâlehûya ve 

İstanbul Kadısı zîdet fazluhû ve hocagân Divân-ı Hümâyûn’umda ebniye-i hassâm müdürü 

Abdülhalim zîde mecdihûya hüküm  

Dersa‘âdet’imde (…) Silahdar Hayreddin mahallesinde kâ’in İzmir Kazâsı’na mahsûs Sulu 

Manastır demekle ‘ârif yeri kefur bir kilise bundan akdem vukû‘u bulan harik kebirde eğerçe 

muhterik olub sirayet-i (silik) muhâfaza zımnında me’mûrîn üzerine sû‘allerinden nâşi sükûf 

ve duvârları ve mahal sâ’îresi harâb olarak münhedim olmakda olduğu ve (…) mahal-i 

mezkûrdan biri münhedim olunur ise telef-i nüfûs vâki‘ olacağı bedîdâr olduğundan bahsle 

kilise-i mezbûrun hey'et-i asliyesiyle bilâ-terâfü‘ ta‘mîr ve termîmi husûsuna izn-i ruhsat-ı 

seniyye-i mülûkânem bediriğ ve erzân kılınmış husûsu İstanbul ve tevâbi‘i İzmir Patriki 

Estefan nâm râhib sidde-i sâ‘adetime takdîm eylediği ‘arz-ı hâl niyâz ve istid‘â eylediğine 

mebni kâdîmisi vechile kilise-i mezbûru keşf ve mu‘ayene birle keyfiyeti î‘lâm olunması 

husûsu sen ki mevlanâ-yı mûmâileyhsin sana ledi’l-havâle cânib-i şer‘iat-ı garrâdan irsâl 

eyleğinin (...) Kazâsı’ndan vakayı kâtibi Hasan Hüsnü zîde ilmuhû ebniye-i hassâm müdürü 

hulefâsından Ahmed Muhtar ve Mehmed emîn ve İsmail Halîfe ile kilise-i mezbûre varıb 

mahalle-i mezbûre imâmı Hâfız Mehmed Emîn ve muhtar-ı evveli İsmail ve Bekçi Es-Seyyid 

Cafer ve Mustafa ve Çukadâr Mehmed vesâ’îre ma‘lûmü’l-esâmi kimesne ile kilise-i mezbûr 

mütevellisi Nikfos ve Karabet Bederus ve Papa Osir ve Papa Estefan ve Papa Kirkor ve Papa 

Simon ve (...) ve kahya İba nâm zîmmîler hâzır oldukları hâlde akd olunan meclîs-i şer‘ 

enverde kilise-i mezbûrları ledi’l-keşf ve mesâha on iki zirâ derûnunda olân nefs-i kilise-i 
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mezbûrun etrâfı erba’asında kâdîm kargir duvârları eğerce muhkem olub ancak üzerlerinde 

mevcûd kiremîd puşîdeleri kırk dokuz zirâ tûl ve yirmi dokuz zirâ arzında sakfı ve tarafını 

ittisâlinde vâki‘ tevkîf mahalleri üzerlerinde mevcûd sundurma sakıfları ve tahtlarında  

 

Sayfa 173 

 

mevcûd tavan ve mevcûd sütunları ve kilise-i mezbûrun hudûdu dâhilinde ta’ife-i nisvâna 

mahsûs kırk altı zirâ‘ tûl ve dokuz zirâ‘ arzı olub birbiri üzerinde olân mahallerin kırk şinik 

kiremîd puşîdeli safkı ve tahtında mevcûd tavan ve havluya kesîre (…) cânib-i yemîninde 

mevcûd civârında bir mikdâr mahalli ve ittisâlinde vâki‘ otuz beş zirâ‘ tahtânî Papas odası ıle  

bağçe cânibinde vâki‘ yirmi dört zirâ‘ tûl ve altı zirâ‘ arzında olân çukurda kâ’in ferâş 

odalarının ve nefs-i kilise-i mezbûr zuhûrunda kâ’in otuz zirâ‘ tûl ve yirmi zirâ‘ arzında iki 

kat patrik dâ’îresi ta‘bîr olunur ebniyenin kezâlik sükûf ve tavan ve câ-be-câ mahal-i sâ’îre-i 

ma‘lûmeleri ve (…) mürûr eden ebniyelerin etrâf-ı erba‘asında mevcûd tavanı bozuk dört 

zirâ‘ kargir duvârların üzerlerinde mevcûd kiremîd puşîdeleri harâb ve ba‘zıları inhidâm beter 

olduğu baʻde’l-keşf ve’l-mu‘ayene ta‘mîre muhtâc idüğüne kâtib mûmâileyhin mahalline ketb 

ve tahrîr ve mu‘en meb‘ûs ümenâ-i şer‘le meclîs-i şer‘e gelib âlâ-vukû‘a îfâde ve takrîr 

eyledikleri beyânıyla kilise-i mezkûrun ta‘mîr ve termîm husûsu İrâde-i seniyye-i mülûkanesi 

menût idüğü tarafından i‘lâm ve bir kıt‘a rüsûm ve kalemi dâhi takdîm olunmuş ve muktezâ-

yı şer‘îsi bi’l-fi‘il Şeyhülislam ve müftiü’l-enâm olân Sepetçizâde mevlanâ-yı Es-Seyyid 

Abdulvehhab edâmallahu Te‘âlâ fezailihûdan ledi’l-istiftâ bir beldede vâki‘ kilise-i kadîme 

harâb olânlara erbâb-ı hey'et-i asliyesine ziyâde etmeksizin vaz‘-ı kadîmi üzere ta‘mîre kadîr 

olurlar mı el-cevab olurlar deyû bir kıt‘a fetevâ-yı şerîfe verilmiş ve keyfiyet-i hâk-pây-ı 

mekârim-becâ-yı hidîvâneme ledi’l-havâle kilise-i mezbûrun harâb olân mahali mesâğ-ı şer‘-i 

şerîf olduğu vechile ta‘mîr ve termîmine müsâ‘ade-i seniyye şehriyârânem beydiriğ ve erzân 

kılınarak ol bâbda Hatt-ı Hümâyûn-ı şevket makrun padişâhânesi sahîfe-i pirâ-yı sudûr 

olmağın muktezâsını verilen fetevâ-yı şerîfe mûcib ve muktezâsı üzere ‘amel ve hareket 

olunmak fermânım olmağın ruhsatı hâvi işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr olunmuşdur imdi 

kilise-i mezbûrun harâb olân mahallerinin mesâğ-ı şer‘-i şerîf olduğu vechile tûlen ve arzen ve 

kuden vusi‘una hey'et-i asliyesini bir karış ve bir parmak tecâvüz etmemek üzere bilâ-tevsi‘ 

ve bilâ-râfi‘ ta‘mîr ve termîmi husûsuna müsâ‘ade seniyye-i cihândârânem şayân kılındığı ve 

bu cânib ile vaz‘-ı kadîminden ziyâde nesne olmadığına era’et ruhsat olunmamak ve zımnında 

kimesneden akçe ve habbe ahz ve tahsîl olunmak lâzım gelirse cesâret edenler mes‘ûl ve 

mu‘atab  olacakları siz ki vezîr-i müşâr ve mevlanâ ve ebniye-i hassâm müdürü 
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mûmâileyhimsiz ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve hareket ve hilâfından 

tevakkî ve mübâ‘adet eylemeniz bâbında  

Fi Evail-i N 247 

 

1247 

Birkaç seneden beri ihtiyâc olunan odunun sevk edilmemesi üzerine, adı geçen 

iskelelerde bu husûsta bir sıkıntıya mahal vermeden, odun mevsiminde baltacıların 

odunları toplayıp peyderpey Dersa‘âdet’e göndermesi aksi taktirde gerekenin yapılacağı 

husûsunda, Bahr-i Siyah’ta Rumili sâhilinde bulunan iskelelerin naiblerine hükümdür. 

Bahr-i Siyah’ta Rumili sâhilinde vâki‘ Varna ve Kalcı ve Kızaklı ve Sivri ve Ezkara ve Görge 

ve Ermenek ve Erikli ve Korlar altı ve İyane ve  Cingâne  Adaları ve kumtilki ve Manastır ve 

Söze Yolu ve Zeytinburnu ve Köprüaltı ve Vasilgoz ve İnlimanı ve Karaağaç vasisi ve bilâ-

mar ve Ahtebolu ve Vardara ve Kalacık ve Rozde ve İneada ve Aklamur Deresi ve Malatra ve 

Ermeni Deresi ve Karye (…) ve Solliman  Limanı ve civârında vâki‘ kazâ ve iskelelerin 

nâ’iblerine ve â‘yân ve voyvodagan vesâ’îre zâbitân ve iskele emînleri ve vücûh-ı âhâli [boş] 

zîde kadrihûma hüküm 

Birkaç seneden beri sefer münasebetiyle zikr olunan İskelelerden Dersa‘âdet’ime hatab celb 

olunamayıb sâ’îr memleketlerden gelen odunun behâsı terakki olmuş ve hem ibadullah (…) 

hatab olamayarak hayli muzâyaka ve zarûret çekmiş olub el-hâletü hazihi sefer ga'ilesinin 

indifâ‘ı cihetiyle bu sene-i kasımına ihticâr ve  (…) dâhi ziyâde etrâflı tur atılarak baltacı 

ta’ifesi hemân dağlara sevk ile hatab kat‘ına mübâşeret olunarak (…) dermiyânıyla İstanbul’a 

kesret üzere odun celbiyle dâr-ı Saltanat-ı Seniyye’m sekenesi odun tedâriki husûsunda 

meşakkatden kurtarılması İrâde-i kat‘î seniyyem muktezâsından olmakdan nâşi siz ki nâ’ib 

vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz böyle dâhi şu husûsa  ve kemâliyle dikkat ederek zikr olunan 

iskeleler civârında kâ’in dağlardan hatab mevsiminde bir el kereste kestirilerek hemen kesret 

üzere odun kat‘ ve tedbîri iskelelere tenzîline hâzır ve amade etdirib kayıklar devir akçe bir 

tarafdan tahmîl ve Dersa‘âdet’ime sevk ve teshîrine def‘i  teslimine ibade bi’l-ittifâk vukû‘u 

sa‘i ve gayret ve seniyyet sâ’îreye kıyâs ile ol bâbda köşk-û hâvi dâileden zikr olunan 

iskelelerden Dersa‘âdet’ime me’mûl üzere odun gelmemek ve kerestenin tedarik ve revancı 

vardır diyerek hatab mevsiminde sefinelerde kereste zuhûr eylemek lâzım gelirse cesâret eden 

sefain ve rü‘esâsının haklarından gelineceğinden gayrı bu husûs sizin dâhi ağmâz ve rehâvet 

ve tam‘amiye hayli meyl ve râgıbetinize hâmil ile bilâ-imhal icrâ-yı te’kîdinde ibtidâr 

olunacağı aşiyan olmağla vusûl-i emr-î şerîfimde tahkîki lâzım gelenlere îfâde ve tefhim 

ederek sâliflerden birkaç kat ziyâde şimdiden odun kat‘îyyla iskelelere nakl etdirilmesine 
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kemâl-i ikdâm ve gayret ve baltacı re‘âyâ tâ’ifesine kimesne tarafından te‘addi ve renCidde 

vukû‘a gelmemesine dâhi zinhar ikdâm ve dikkat eylemeniz fermânım olmağın tenbîhen ve 

ihtimâmen işbu emr-î şerîfim ısdâr ve [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi bu husûs ibadullaha 

hizmeti olarak mesâlih sâ’îreye ve bu sene sene-i sâbıkaya mukayyes olmayıb bu bâbda 

kemâl-i ‘itinâ ve ikdâm olunmak ehem ve elzem olduğu ecilden kavamerim olduğu üzere taht-

ı hükümetinizde bulunan bi’l-cümle baltacıları dağlara sevk ve ihrâc birle şimdiden külliyetli 

hatab kat‘ ve iskelelere nakl etdirilip bir tarafdan sefine-i tahmîlen peyderpey Dersa‘âdet’ime 

kayıkla sevk ve teshir etdirilmesi ve bâlâda beyan olunduğu vechile re‘âyâ-yı mersûmeye ber-

vechile te‘addi vukû‘a gelmemesi ve hatab mevsiminde zinhar kimesneye bir el kereste 

gönderilmemesi esbâbını istihsâli kat‘î matlûbu pâdişâhânem idüğü ve bu bâbda ağmâz ve 

rehâvet vukû‘uyla kazâ ve iskelelerinizden Dersa‘âdet’ime me’mûl üzere hatab vürûd etmek 

ve odun mevsiminde hatab bulamayarak ve kereste hemulesiyle zuhûr eden lâzım gelirse 

hakkınızda men‘ vesâmet ve nedâmet olacağı ma‘lûmunuz oldukda ona göre ‘amel ve 

hareketle infâz-ı emr-î İrâde-i ‘Âliyye’me mezîd-i sa‘i ve gayret ve mugâyiri vaz‘-ı tecvîz ile 

mazhar-ı muahhize icâb olunmakdan be-gâyet ittikâ ve mübâ‘adet eylemeniz bâbında  

(silik) 

 

Sayfa 174 

 

1248 

Bir mantûk-ı emr-î ‘âli  ‘amel ve harekete müte‘ahhit olduğunu natık vârid olân î‘lâmat 

mazmûn-ı emr-î ‘âli  şerh kılındı 

Fi 10 M 48 

Birkaç senedir meydana gelen seferlerin de neticesi ile sekteye uğrayan, kömür ve odun 

tedârikinin, bu yıl bir engele maahal verilmeden, külliyetli bir şekilde, Dersa‘âdet’e 

gönderilmesi husûsunda Tatar Pazarı Voyvodası ve âhâlîsine hükümdür. 

Filibe Mollası’na ve Dergâhı Mu‘allam  Kocabaşılarından Tâtâr Pazarı Voyvodası Ahmed 

Bey dâme mecdihû ve Tâtâr Pazarı ve Uzuncaâbâd Hasköy vesâ’îre ol havâliye vâki‘ 

kazâların kuzât ve nevvâbına ve teb‘a nâzırı vekîli ve voyvodagan ve â‘yân ve vücûh-ı âhâli 

ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm 

Öteden beri Filibe ve Tâtâr Pazarı  ve Uzunca Âbad Hasköy ve ol havâlide vâki‘ sâ’îr 

kazâlarda mütemekkin re‘âyâ ta’ifesi Bahr-i Siyah İskeleleri’ne karin Cibâl ve Uzunca 

Dağı’na vürûd ile odun kesip ve kömür yakıp sâhilde olân iskelelere nakl darü’s-sa‘adetime 
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irsâl edegelirler iken birkaç seneden beri sefer münâsebetiyle re‘âyâ-yı mersûm evvel ki gibi 

havâli-i merkûmeyi gidemediklerinden (…) olduğu misillü hatab kat‘ ve körmür hisse 

edemeyerek daru’s-Saltanat-ı Seniyye’m sekenesi odun ve kömür husûsunda meşakkat ve 

zarûret oldukları zâhir ve sefer gâ’ilesinin indifâ‘ı cihetiyle bu sene-i mübârekede dâhi 

evvelce davranılarak havâli-i merkûmeden vakt-û zamânıyla Dersa‘âdet’ime külliyetli hatab 

ve kömür celbi esbâbının istihsâlini ve ecânibden idüğü bedîhî ve bâhir olduğuna ve bu 

senelerde zikr olunan iskelelerde Estalice Dağı’nda muhniker ta’ifesi zuhûr ederek hilâf-ı rızâ 

re‘âyâ tâ’ifesinin kârlarından men‘ ile kendü taraflarından odun kat‘ ve kömür hisse 

etdiklerinden başka Dersa‘âdet’ime dâhi külliyetli odun ve kömür irsâl eyleyib ziyâde behâ ile 

satılmak içün tedriç üzere nakl eyleyerek bu keyfiyet Dersa‘âdet’ime odun ve kömürün kalite 

ve behâsının devâmına badi ve ibadullahın ve zafi‘a ve zarûretine (...) olmakda idüğüne 

bina’en bu mâddenin men‘i husûsu bu def‘a dâhi mahsûs emr-î şerîfimle iktizâ edenlere 

tenbîh ve te’kîd kılınmış ve fima baʻde cesâret edenlerin eser-i afvıyla haklarından geleceği 

bildirilmiş olmağla siz ki mevlanâ-yı kocabaş ve kûzât ve nevvâb ve nâzır vekîl-i vesâ’îre-i 

mûmâileyhimsiz vusûl-i fermân me‘âli olunmaktan bu makûlelerin re‘âyâ-yı mersûmeye 

müdahaleden men‘ kılındıklarını i‘lam ve şimdiden mahal-i merkûmeye gidip dağlardan 

külliyetli hatab kat‘ odun ve kömür hisse ederek iskelelerine tenzîl olunmalarını kimesne 

tarafından mürâfa‘a olunmayacağını işa‘ ve beyân berle me’mûl oldukları üzere divân-ı 

merkûmeden odun kat‘ ve kömür sarfına teşvik ve tergib ile hemen ‘ameline yerlerinden 

tahrik ve ihrâc ve cibâl-i mezkûreye sevk ve irsâl birle külliyetli hatab kat‘ ve kömür sarfla 

Dersa‘âdet’ime götürmeleri esbâbının istihsâline kemâl-i ihtimâm ve dikkat eylemeniz 

fermânım olmağın ihtimâmen mahsûsan işbu celbü vüzerâm ısdâr [boş] ile tesyâr olunmuşdur 

bu mâddeye ‘itinâ ve dikkat hem Dersa‘âdet’ime odun ve kömürün kesret üzere vürûduyla 

ibadullahın üzerine vâreste olmasına ezi‘a-i (...) ve hem re’ayânın temettu‘ ve intikahına bir 

nevi‘ vesîle olacağına mebni bu emrim vardığı anda kat‘-ı imrâr-ı vakti tecvîz etmekden 

keyfiyeti re‘âyâ-yı ve mersûmeye imdi i‘mâl hemen şimdiden seri‘ân yerlerinden ihrâc ve 

dağdan irsâlleri kat‘î-i matlûb-ı şâhânem idüğü ve bu bâbda ağmâz ve rehâvet ve tesâmüh ve 

betâ'in ber-vechile câ’iz olmadığı ma‘lûmunuz oldukda ona göre ‘amel ve harekete infâz-ı 

emr-î İrâde-i ‘Âliyye’m birle bil-ittifâl kemal ve ikdâm ve gayret ve mugâyir dâhi tecvîz ile 

mes‘ûl ve mu‘atab olmağın ve bu bâbda tevakki ve muba’aded eylemeniz bâbında 

Fi Evâsıt-ı N 247 
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1249 

Bir mantûk-ı emr-î ‘âli  ‘amel ve harekete müte‘ahhit olduğunu natık vârid olân î‘lâmat 

mazmûn-ı emr-î ‘âli  şerh kılındı 

Gurre-i Z 47 

Bahr-i Siyahta Anadolu Sahili’nde bulunan adı geçen limanların voyvodalarının, bir an 

evvel baltacıları işe koşarak, gerekli odunu temin ettirip, Dersa‘âdet’e göndermeleri 

husûsunda hükümdür.  

Bahr-i Siyahta Anadolu sevâhilinde ve Kirve ve Karaburun ve Erkara ve Şile ve Ağva Köken 

limanı ve Seferiye ve Mâliye Karasu ve Akçaşar ve Alaplı ve Benderekli ve Küçükağız ve 

Gelence ve Filoz ve Bartın iskelelerine sâ’îr ol havâlide vâki‘ kazâların kûzât ve nevvâbına ve 

â‘yân ve voyvodagan ve vücûh-ı âhâli zîde kadrihûma hüküm 

Dâr-ı eknâfda âhâliyemde sâkin ibadullahın hevayiç zarûrîyetlerinden olarak tedâriki 

husûsunda müzalife ve ızdıraptan vikâyeleri tedâbir-i şâhânemde matlûb ve mültezim ve bu 

meramda husûle dâhi baltacı tâ’ifesinin mandan gelmezden evvel dağlara sevkiyle külliyetli 

hatab kat‘ ve iskelelere tenzîl ve bir tarafdan tahmîl etdirilerek peyderpey kesret üzere 

Dersa‘âdet’ime odun gönderilmesini mütevakkıf idüğü emr-î gayrı müttehim olmak 

mülasebesiyle o sene amimete olmâyinca da dâhi kemâliyle ‘azimet ve vakit olarak ve baltacı 

tâ’ifesi hemen şimdiden dağlara sevk kılınarak vakt-û zamânıyla zikr olunan iskelelerden 

istinafla kesret üzere hatab nakl ve teshîr kılınmasına  

 

Sayfa 175 

 

İrâde-i Seniyye’m ta‘allûk etmekden nâşi siz ki kûzât ve nevvâb vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz 

vusûl-i emr-î şerîfimde sâlifü’z-zikr iskele ve civârında kâ’in dağlardan hatab kat‘ını şuru‘ ve 

mübâşeret kesret ve mezin üzere odun kat‘ ve iskelede tenzîl ve bir tarafdan sefineye 

tahmîllerine âsitâne-i ‘aliyyeme sevk ve teshir ile def‘i mezayaka ibade kemâliyle ikdâm ve 

gayret ve bu sene seneyni mübârekeyi seneyni sâbıkaya kıyâs ile küşad tutularak taht-ı 

hükümetinizde kâ’in iskelelerden Dersa‘âdet’ime vusûl üzere odun götürülmek ve kereste 

hatabına (...) vardır diyerek hatab mevsiminde sefinelere kereste tahmîl etdirilmek lâzım 

gelirse kereste tahmîllerine cesâret eden sefine ru’sasının haklarından gelineceğinden mâ‘adâ 

bu husûs sizin dâhi a‘ğmaz ve rehâvet ve tami‘hama meyl ve rağbetinize h’amel ile bilâ-imhal 

ihrar talebinize iktidâr olunacağı bî-iştibah olmağla ona göre keyfiyeti lâzım gelenlere îfâde 

ve te’kîd ederek şimdiden dağlara baltacılar çıkarılıp safaklardan birkaç ziyâde odun kat‘ıyla 
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iskelelere nakl etdirilmesine kemâl-i ihtimâm ve dikkat eylemeniz fermânım olmağın 

tenbihen ve ihtamen  işbu emr-î şerîfim ısdâr ve [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi yıl dâhi ne 

vecihle ve ne tarîkle olursa olsun kilit üzere Dersa‘âdet’ime odun irsâline bi’l-ittifâk 

kemâliyle sa‘i ve  gayret eylediniz kat‘ı matlûbu padişâhânem idüğü ve bu bâbda ağmâz ve 

rehâvet vukû‘uyla kazâ ve iskelelerinizden me’mûl üzere hatab vürûd etmemek ve odun 

mevsiminde ferikiler odun bulamayarak kereste hamulesiyle zuhûr eylemek lâzım gelirse 

hakkınızda müntebih ve hamid ve nedâmed olacağı ma‘lûmunuz oldukda ber-vech-i meşru 

‘amel ve hareketle infâz-ı emr-î İrâde-i ‘Âliyye’me mezîd-i ikdâm ve bezl-i kudret ve 

hilâfından tevâkki ve mübâ‘adet eylemeniz bâbında  

Fi Evâsıt-ı N 47 

 

1250 

Bolu Sancağı Mütesellimi’ne odun sevkiyatı husûsunda hükümdür. 

Bolu Sancağı Mütesellimi kapucû-başı Mustafa dâme mecdihûya [boş] aslında olduğu vechile 

sevâhil mezkûreye emr-î ‘âli  gönderir gereği hikaye olunarak sâlifü’l-beyân iskelelerden zîr-i 

hükümetinizde bulunanlara tarafından dâhi kâğıdlar tahrîriyle lâzıme ikdâm ve ihtimâmı icrâ 

ederek bu sene-i mübârekede Dersa‘âdet’ime me’mûlden ziyâde külliyetli hatab nakl ve 

tesyili esbâbının istihsâline bu bâbda dâhi başkaca hâk hizmeti ihrazına bezli ve sa‘i ve karin 

eylemen üzere  

Aslına göre  

 

1251 

Bir mantûk-ı emr-î ‘âli  ‘amel ve harekete müttehit olduklarını natık varid olân î‘lâmat 

mazbataları bâ-emr-î ‘âli  şerh verildi 

Fi 2 Z 47  

Hüdavendigâr Sancağı Mütesellimi Aksaray Nâzırı Hafız Mehmet Bey’e, odun sevkiyatı 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Hüdavendigâr Sancağı Mütesellimi Aksaray Nâzırı 

Hafız Mehmed dâme mecdihûya [boş] voyvodaya yazıldığı misillü  
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1252 

Kocaili Sancağı Mütesellimi Tâhir Bey’e, odun sevkiyatı husûsunda hükümdür. 

Koca-ili Sancağı Mütesellimi Tâhir zîde mecdihûya  

Kezalik 

 

1253 

Katoz ve civârdan 1500 neferin, araba ve hayvanlarıyla, halkın da rızâsı ile odun 

toplayıp Terkos ve Midye Limanlarına götürmeleri husûsunda, Katoz re‘âyâsının 

bulundukları mahallerin nâ’iblerine âyân, voyvoda, memleketin ileri gelenlerine ve bi’l-

cümle iş erlerine hükümdür. 

Katoz re‘âyâsının bulundukları mahallerin nâ’iblerine ve â‘yân ve voyvodagan ve vücûh-ı 

memleket ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm  

Öteden Katoz ve ol tarafta olân mahallerden  beş yüz nefer mikdârı re‘âyâ katır ve bârgir ve 

‘arabalarıyla Karadeniz sevâhilinde vâki‘ Terkos ve Midye ve ol civârlarda sâ’îr iskelelere 

gelip kuru ve dağlardan ashâbın rızâsıyla odun ve iskelelere tenzîl kendileri sefa‘in ru‘sasına 

fürûht ile Dersa‘âdet’ime irsâl ve tesyâr edememişlerse de birkaç seneden beri sefer 

münasebetiyle zikr olunan baltacı re‘âyâsı civâr-i merkûmeye varub sâbıklardan bulunduğu 

misillü külliyetli hatab kat‘ edemeyerek daru’s-Saltanat-ı Seniyye’m sekinesi olarak tedârik 

husûsunda metivayı meşikat ve zarûret olduğu derkâr ve sefer gailesinin (...) cihetiyle bu 

sene-i amimine alınmakta dâhi sâbıkları ber-vech-i kıyâs olmayarak husûsu mezbûra 

revayıkla dikkat ve ihtimâm ile ol civârından vakit ve mevsiminde külliyetli hatab celîle def‘i 

muzayeka-i ibadi mültezim olur hâlâ istihsâli ve İrâde-i vazife-i mülûkânem muktezâsından 

idüğü bediki ve bedidâr olub şöyle ki bunların öteden beri kat‘ eyledikleri hatab ocağını 

muhtekir tâ’ifesi rakıs beha ile alıp ru‘sasına ziyâde beha ile fürûht etdikleri mücrib ve 

meşhûd ve bu keyfiyet Dersa‘âdet’imde cebren ve katlen bulunmamasına ve behâsının terkine 

bâdi olduğu zâhir ve revanemut olmak hasebiyle fi mâ-bâ‘d ol makûle muhtekir tâ’ifesinin 

bayi ve cingan vâki‘ olunması ve kendülerine kimesne tarafından bî-vech-i te‘addi ve 

renCidde vukû‘a gelmemesi mâddeleri bu def‘a dâhi iktizâ edenlere tenbîh ve te’kîd olunmuş 

olmağla siz ki nâ’ibler vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz vusûl emr-î şerîfimde keyfiyeti re‘âyâ-yı 

mersûmeye i‘tâsı ve işa‘at birle kendilerini bârgir ve ‘araba ve katırlarıyla hemen şimdiden 

birbirlerine tahrik ve ihrâc ve odun kat‘ ve iskelelere tenzîl ve sâbık ru’sasına bi’n-nefs-i 

kendileri bey‘ ve fürûht eylemek üzere Terkos ve Midye ve ol civârda vâki‘  cenabı iskelelere 

sevk ve irsâl ve bu vechile Dersa‘âdet’ime vusûl üzere hatab götürülmesi ve teslîmini 
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istikmâle ziyâde ihtimâm ve dikkat eylemeniz fermânım olmağın tenbihen ve ihtimâm işbu 

emr-î şerîfim ısdâr [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi re‘âyâ-yı mersûmenin bâyi ve cingan 

oldukları mahallerde hemen şimdiden tahrik ve ihrâclarıyla civâr-î merkûmeye götürülmesi 

husûsuna bi’l-ittifâk ihdâm ve müsâra‘at eylemeniz matlûb-ı kat‘î-i mülûkânem idüğü ve 

böyle mevsimde Dersa‘âdet’ime külliyetli odun gelmezse sizin kusur ve bikesliğinize ‘amel 

ile derhal sû’al ve mu‘atab olacağınızda şübhe olmadığı ma‘lûmunuz oldukda ona göre ‘amel 

ve hareketle icrâ-yı emr-î İrâde-i cihandareme yakin ‘itinâ ve sarf-ı nazarat ve hilâfından 

ziyâde hazer ve mücanebet eylemeniz bâbında  

Fi Evâsıt-ı N 47 

 

1254 

Kartal Nahiyesinden küçük gemi talap edilse de, buradan değil de daha önce nerden 

alınıyor ise oradan getirtilmesi husûsunda, Kocaili Sancağı Mütesellimi ve Kereste 

Nâzırı Tâhir Bey’e hükümdür. 

Koca-ili Sancağı Mütesellimi ve Kereste Nâzırı Tâhir zîde mecdihûya hüküm  

Sen ki mütesellim mûmâileyhsin İznikmid sahasında ma‘rifetiyle bu def‘a tanış olunan 

Kalyon Hümâyûn’um içün Kartal Nahiyesi’nden sagire matlûb olunmuş ise de nâhiye 

mezbûrdan Tersâne-i Âmire’m içün dâhi sagire irsâl oluna geldiğinden bu vechile iki mahale 

nakl etmeleri tahmîllerinden hâric idüğü beyânıyla sefine-i mezkûre içün Kartal 

Nahiyesi’nden sagire taleb olunması husûsu nâhiye-i mezbûr âhâlisi tarafından ‘arz-ı hâl 

takdîmi ile istid‘â ve istirhâm olub ve husûs mezbûr Tersâne-i Âmire’m Emîni Dergâh-ı 

Mu‘allam  Kapucû-başılarından Mir el-hâc ‘Âli dâme mecdühüdan ırsâl-isti‘lam ve Tersâne-i 

Âmire’me lüzûmu olarak sagire Dersa‘âdet’ime civârı devran mahallerden celb olunmakda 

olduğu zâhir ve nümayân ve saha-i mezkûrede nâzır esbak Mustafa ma‘rifetiyle mukaddema 

inşa olunan  

 

Sayfa 175 

 

furun sefinesine iktizâ eden sagire kadîmi vechile Kartal Nahiyesi’nden mâ‘adâ mahallerden 

matlûb ve nakl olunmuş olduğu mûmâileyhin îfâdesinde nümayân olduğundan ve İznikimid 

sahasında inşa olunan sefine içün nâhiye-i mezbûrdan sagire matlûb olunduğunun vukû‘u 

olmadığından bahsle gerek saha-i mezkûrda inşa olunan sefeyn-i Hümâyûn’uma lüzûmu olân 

sagire marifiyle ve bundan böyle ma‘rifetinle inşa edecek sefineyn lüzûm-ı mahallat sagireleri 
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öteden beri bu tarafdan matlûb olunmakda ise yine bu mahallerden mütâlebesi olunmak üzere 

sana hitâben emr-î şerîfim südûrunu î‘lâm etmekle vech-i meşrûh üzere ‘amel ve hareket 

olunmak fermânım olmağın imdi ber-vech-i muharrer saha-i mezkûrada inşa olunan ve gerek 

ma‘rifetinle bundan böyle inşa edecek sefinelerin iktizâ eden sagireleri nâhiye mezbûr 

tarafından mutabık olunmayıb bu makûle sahayı mezkûra inşa olunan sefineyi Hümâyûn’uma 

öteden beri ne mahallerden mutalebe olunmakda ise yine kemâ-fi’l-evvel bu mahallerden 

mutalebe olunmayıb nâhiye-i mezkûra âhâlisini sagire mutalebesiyle te‘addi olunmamak 

bâbında  

Fi Evâ’il-i N 247 

 

1255 

Seferler neticesinde birkaç seneden beri verilmeyen odun ve kömürün, Derasâ‘adet’e 

bir an evvel gönderilmesi ve bu husûsta her türlü kolaylığın sağlanması için, Bahr-i 

Siyahın Rumili sahilinde bulunan Ihlamur Deresi ve Ermeni Deresi ve Midye ve Siroz ve 

Ayadeli ve Eyelta ve Milanhur ve Ahtebolu ve Köprüaltı ve Derelimanı ve Vize ve 

Zeytinburnu ve Bağlaraltı ve Cinganiskelesi ve Sönebolu ve Boros ve Yergos isimli 

mahallerin nâ’iblerine âyân, voyvoda, memleketin ileri gelenlerine ve bi’l-cümle iş 

erlerine hükümdür. 

Bahr-i Siyahın Rumili sevâhilinde vâki‘ Ihlamur Deresi ve Ermeni Deresi ve Midye ve Siroz 

ve Ayadeli ve Eyelta ve Milanhur ve Ahtebolu ve Köprüaltı ve Derelimanı ve Vize ve 

Zeytinburnu ve Bağlaraltı ve Cingan İskelesi ve Sönebolu ve Boros ve Yergos nâm 

mahallerin tâbi‘ oldukları kazâlar nâ’iblerine ve â‘yân ve voyvodagan ve iskele ümerası 

vesâ’îre zâbitân zîde kadrihûma hüküm  

Öteden beri Istıranca ile Hasköy ve Filibe ve Tâtâr Pazarı re‘âyâsı gelip Istıranca dağında 

odun kat‘ ve kömür harkıyla ol civârın iskelelerine nakl ve tenzîl birle peyderpey kabaklara 

tahmîlle vakt-i zamânıyla âsitâne-i sâ‘adetime külliyetli hatab ve kömür sevk olarak 

Dersa‘âdetim sekinesi bu husûsta kayd zarûret ve müzayaka  isâllerine olagelmişlerse de 

birkaç seneden beri sefer münasebetiyle re‘âyâ-yı mersûme civâr-î merkûmeye varamayarak 

sâbıklarda olduğu misillü hatab kat‘ ve kömür hark olunmayıb Darûl Saltanat-ı Seniyyem 

sekinesi odun ve kömür husûsunda mübtelâ-yı müşfin ve zarûret oldukları derkâr ve sefer 

gailesinin indifa‘ı cihetiyle bu sene-i mübârekede dâhi evvelce davranılarak Dersa‘âdet’ime 

külliyetli hatab ve kömür celbi esbâbının istihsâli ve icâbattan idüğü bedîdâr olduğuna ve 

seferi mükerrerde zikr olunan re‘âyâ-yı muhtekir tâ’ifesi kadîmi karlarından men‘ ve kendi 

haklarından odun kestirip ve kömür yaktırıp ziyâde beha ile fürûht eylemek içün ahâr ve 
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Dersa‘âdet’ime tedriç üzere nakl ve irsâle ısdâr eyledikleri muhrib ve ma‘lûm ve bu keyfiyet 

Dersa‘âdet’ime odun ve kömürün kileyle behâsının âlâsına ba‘is ve ibadullahın guriftar 

münkife olmalarına bâdi olduğunu emr-î gayrı mevhum idüğüne binâen mukırımlarda olduğu 

gibi ağmâz olunmayarak ol makûle erbâb-ı ihtikârn bayi ve cingan men‘ olunmaklarıyla 

re‘âyâ-yı mezkûre kemâ-f’s-sâbık cebeli merkûmede odun kesip kömür yakıp iskelelere nakl 

eylemelerine mümâna’at etdirilmeyeceği ve baltacı re‘âyâ ve tâ’ifesine kimesne tarafından 

te‘addi ve renCidde ve vukû‘a gelmeyeceği keyfiyeti re‘âyâ-yı mersûmeye bildirilerek 

vaktiyle an havâle merkûmeye sevk ve irsâlleri husûsu bu def‘a dâhi mahsûs emr-î şerîfimle 

iktizâ edenlere tenbîh ve te’kîd kılınmış olmağla siz ki kûzât ve nevvâb vesâ’îre 

müşârünileyhimsiz ol makûle vürûd iden baltacıların bi’l-cümle bârgir ve katır ve 

‘arabalarıyla hem dağlara sevk ve ihrâc berle bir tarafdan hatab kat‘ ve kömür hark ve 

iskelelere tenzîl etdirse sana peyderpey sefine tahmîlen me’mûrların iltizâsı Dersa‘âdet’ime 

külliyetli hatab ve kömür irsâl olunmasını ve re‘âyâ-yı mersûmeye kimesne tarafından bî-

vech-i cebr ve nakl vukû‘a gelmemesi husûsuna bi’l-ittifâk mezîdü’l-ihtimâm ve dikkat 

eylemeniz fermânım olmağın tenbîhen ve te’kîden ve mahsûsen işbu emr-î şerîfim ısdâr ve 

[boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi hatab ve kömür mâddesi Dersa‘âdetim sekinesinın ikdâm 

levâzım zarûretlerinden olub bu husûsa ikdâm ve gayret hem Devlet-i ‘Âliyye’me ve hem 

ibadûllaha ‘a’it bir hizmet olduğu ecilden ol makûle baltacılar hemen dağlara ihrâc olunarak 

külliyetli hatab kat‘ ve kömür hark ve iskelelere tenzîl etdirib bir tarafdan kapaklara tahminen 

Dersa‘âdet’ime irsâl ve tesyâr olunması emrine bi’l-ittifâk kemâliyle ihtimâm ve dikkat ve 

re‘âyâ-yı mersûmeye kimesne tarafından bî-vech-i te‘addi ve renCidde olunmaması ve cesâret 

eden olur ise ol makûlelerin isim ve şöhretleriyle Derbâr-ı Şevketkarâra bildirilmesi husûsuna 

mübâderet velhasıl taht-ı hükümetinizde vâki‘ mahallerden Dersa‘âdet’ime külliyetli hatab ve 

kömür sevk ve teslîmiyle icrâ-yı emr-î İrâde-i Seniyye’me mezîd-i sa’i ve gayret eylemeniz 

matlûb-ı kat‘î padişâhânem idiüğü ve bu bâbda tensamih vukû‘a gelirse beher hâl mes‘ûl ve 

mugâyir olacaklarınızda şübhe olmadığı ma‘lûmunuz oldukda ona göre ‘amel ve hareketle 

ısdâr emr-î şerîfimle ziyâde tehâri ve ledi-l ikdâm ve sarf-ı mukarred ve hilâfından be-gâyet 

hazer ve mücânebet eylemeniz bâbında                                                                              

Fi Evâsıt-ı N 247 
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1256 

Mu‘ahharan emr-î ‘âli yazıldı 

Fi Evahir-i M 47 

Anadolu Eyâleti’nde Mihallic ve Manyas kazâlarıyla Rumili’nin bir ve taraflarına iskân 

ettirilmiş olân Ağnal Kazâklarının vergi mûafiyeti husûsunda, Akhisar Kazâsı Nâibi’ne  

hükümdür. 

Akhisar Kazâsı Naibi’ne hüküm 

Anadolu câlnibinde Mihallic ve Manyas kazâlarıyla Rumilinin bir ve taraflarına iskân 

etdirilmiş olân Ağnal Kazaklarının merad-ı te‘aşşileri sagir mahi olarak mahal-i merkûmada 

bulunan nehirlerden haber verecekleri bâhirden rüsûmat mutalebe olunmamak zımnında 

muafiyetlerini hâvi yerlerine emr-î şerîfim î‘tâ olunmuş iken zikr olunan kazâklardan Anadolu 

cânibinde bulunanların Akhisar Kazâsı’nda vâki’ Mermerköy nâm nehirden sayd eyledikleri 

mâhiyetten bu esnada kazâ-i mezbûr voyvodası tarafından rüsûm mutalebesiyle teallûk 

olunmakda olduklarına bahsle ol vecihle vâki‘ olân te‘addinin men‘ ve def‘i bâbında te’kîdi 

hâvi emr-î şerîfim südûru bu def‘a mersûmlar taraflarından südde-i sâ‘adetime ‘arz-ı hâl 

takdîmiyle istid‘â ve istirhâm olunmakdan nâşi kuyûdları olmadıkda Anadolu cânibinde kâ’in 

sâlifü’z-zikr Manyas ve Mihaliç kazâları beyninde iskân etdirilmiş olân Ağnal kazâklarının 

emr-î teaşşileri öteden beri haber mâhiyetten ibaret olduğundan (...) gün ve Akhisar 

Kazâsı’nda vâki’ Mermerköy ve Rumeli cânibinde kâ’in Terkos Gölü nâm nehirlerden sayd 

eyledikleri balıklardan Bandırma ve Tekfur Dağı gümrükçüleri tarafından rüsûmu gümrük ve 

masdariye talebiyle vâki‘ olân müdahalenin men‘ ve def‘i husûsu tâ’ife-i mersûme tarafından 

bundan akdem bâ-‘arz-ı hâl istid‘â olunduğuna mebni mersûmların ibrâz eyledikleri hizmet ve 

sadâkatleri mukabelesinde [boş] ve olunan tahtına dâhil rüsûmattan mâ‘adâ cizye ve ispençe 

ve ‘avârız ve adet-i ağnâm akçesi ve tekâlif-i sâ’îrenin cümlesinden yok kılınarak kudumiye 

ve eşme ve esir beha vesâ’îre bahâne ile renCidde ve remide olunmaları ve üzerlerine edâsı 

lâzım gelen aşar-ı şer‘iyye ve rüsûmatı sâ’îreleri âhâli ile bi’l-mu‘ayyene te’diye eylemeleri 

keyfiyet mikdârı hali arâzi ve ziraat etmeye talib oldukları hâlde re‘âyâ-yı Devlet-i ‘Âliyye’m 

misillü olânlara dâhi bir ziraat ve tâ’ife-i mersûmenin sayd eyledikleri balıktan rüsûmu 

gümrük ve rüsûmatı sâ’îre alınmamak üzere şeref-yâfte-i sudûr olân Hatt-ı Hümâyûn-ı şevket 

makrun padişâhânem mûcibince masrafları zımnında tevarih-i muhtelife ile başka ve 

bunlardan Rumili cânibinde bulunarak Terkos Gölü’nden haber mahi eden otuz-kırk nefer 

kazâkların yalnız kefan nefs ve te‘aşşişler içün sayd eyledikleri mâhiyette rüsûm alınmamak 

vesâ’îre sayda tâ’ife-i mersûme taraflarından muhalif vukû‘a gelirse men‘ ve def‘ olunmak 

bâbında sene-i mâzîye evâ'il-i Ramazânında başka evâmir-i ‘Âliyye’m verilmiş olduğu derkâr 
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etdirilerek iltisabın Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden hâlâ mukata’ât hazînesinin vâridât nâzırı 

bulunan Seyyid Abdurrahman Nafiz dâme mecdihûdan ledi’l-istî‘lâm tâ’ife-i mersûmeden 

Anadolu cânibinde bulunan otuz kırk neferin dâhi yalnız kefan nefs ve te‘aşşileri içün maruz-ı 

zikr mermer köyünden sayd etdikleri mâhiyetin emsâli misillü rüsûm alınmamak ve tâ’ife-i 

mersûme tarafından sayd müsadeye muhalif vâki olur ise men‘ ve def‘ kılınması babında zikr 

olunan Ağnal Kazâklarına başka (…) başka iktizasına değin Divân-ı Hümayûn’um tarafına 

evâmir-i ‘Âliyye’m ısdârını î‘lâm ve bi’l-fi‘il Baş Defterdarım iftihâr ‘Âli Necib Bey dâme 

ulûvvuhu dâhi bâ-takrîr îfâde ve inhâ etmeleriyle vech-i meşrûh üzere ‘amel ve hareket 

olunmamak fermânım olmağın imdi zikr olunan Ağnal Kazâklarından Anadolu cânibinde 

bulunan otuz kırk neferin dâhi ancak kefan nefs ve te‘aşşileri içün sâlifü’z-zikr Akhisar 

Kasabası’nda kâ’in Mermer Köyü’nde sayd eyledikleri mâhiyetten rüsum nâmıyla bir akçe ve 

bir habbe taleb ve ahz olunmaması ve taraflarından sâ’îr sayal tâ’ifesine birgüne müdâhale ve 

muhâlefet vukû‘ bulur ise men‘ ve def‘ kılınmak evâmir-i ‘Âliyye’m muktezâsından idüğü 

sen ki nâ’ib mûmâileyhsin ma‘lûmun oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel ve harekete dikkat 

ve hilâfından hazer ve mücânebet eylemen bâbında  

Fi Evâhir-i N 47 

 

1257 

Ağnal Kazâklarının vergi mûafiyeti husûsunda, Akhisar Kazâsı ve voyvodasına 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Akhisar Kazâsı ve voyvodası [boş] zîde kadrihûya [boş] îfâde-i hali muşa‘ar iktizâsı vechile 

 

Sayfa 177 

 

1258 

Silistre Valisi Mehmet Pâşâ’nın maiyetinde bulunan asker ve hayvanlarının her türlü 

ihtiyâcının karşılanması husûsunda, Üsküdar’dan Antalya’ya varıncaya değin, yol 

üzerinde bulunan kazâların, nâ’iblerine âyân, voyvoda, memleketin ileri gelenlerine ve 

bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Üsküdar’dan Antalya’ya varınca vâki‘ kazâların kûzât ve nevvâbına ve â‘yân vesâ’îre vücûh-ı 

memleket ve bi’l-cümle iş erleri zîde kadrihûmaya hüküm  
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Antalya cânibine me’mûr hâlâ Silistre Vâlîsi düstûr-ı vezîrim Mehmed Pâşâ iclelehû 

ma‘iyetinde bulunmak üzere bu def‘a Tophâne-i Âmire’m cânibinden ‘izâm olunacak dört 

onbaşı tâkımı ve bir mülâzım ve bir cavende ile muktezi olân topkeşan ve saliban zeyk 

bârgirlerinin irsâli İrâde-i Seniyye’m muktezâsından olmakdan nâşi sen ki kûzât ve nevvâb 

vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz neferâtı merkûma bir nefer mülâzım ve bir nefer çavuş ile 

Üsküdar’dan Antalyaya varınca esnâyı râhda herhanginizin taht-ı hükümet ve kazâsına dâhil 

olursa yedlerinde olân ta‘lîmnâme mûcibince iktizâ eden nakl ile müstahmîleri olân 

hayvânâtın yem ve yiyeceklerinin behâsı vezîrim merkûm yedinde olân ‘ale’l-hesâb 

akçesinden ahz olunarak kazâlarınız taraflarından seri‘ân tedârik ve î‘tâsıyla sâlimen ve 

merfihen savb-ı me’mûr isâllerine bi’l-ittifâk ziyâde ikdâm ve ahz eylemeniz fermânım 

olmağın mahsûsen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve tesyâr olunmuşdur imdi neferâtı 

merkûme Üsküdar’dan Antalyaya varınca zelâl tarîki de herhanginizin taht-ı hükümet ve 

kazâsına dâhil olur ise yedlerinde olân ta‘lîmnâme mûcibince ‘icâb eden t‘ayinât  ve 

istihsâlleri olân cevabnâmenin yem ve yiyeceklerinin behâsı vezîrim merkûm yedinden ahz 

ederek seri‘ân kazâlarınız taraflarından tedârik ve î‘tâsıyla merfihan ve sâlimen savb-ı 

me’mûra îsâlleri husûsuna bi’l-isti‘mâl ikdâm ve mübâderet eylemeniz kat‘î matlûb-ı 

mülûkânem idüğü ve bu bâbda ağmaz ve rehâvet ve neferât-ı merkûmeye ta‘limât husûsuna 

ber-vechile zarûret ve muzâyaka çektirildiğine ber-vechile rızâ-yı şerîfim olduğu ma‘lûmunuz 

oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve harekete dâhi ve hilâfını tecvizden te‘âli ve 

mübâderet eylemeniz bâbında  

Fi Evâsıt-ı N 247 

 

1259 

Beyaz akçenin eski türlerinin dolaşımının yasaklanması ve kullanımının durdurulması 

var olân bu türden paraların toplanması ve buna karşı çıkılması durumunda gereğinin 

yapılması husûsunda, Terihne Nâibi’ne, âyân, voyvoda, memleketin ileri gelenlerine ve 

bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Terihne Müdürü ‘Osman dâme mecdihûya ve 

Terihne Nâ’ibi’ne  ve vücûh-ı memleket ve cümle iş erlerine hüküm  

Muktezâyı İrâde-i Seniyye’m üzere revaci memnu olân atik ecnas olân ve beyaz akçenin 

hiçbir mahâlde tedavül etmeyerek fiyât-ı mukarreresiyle darphâne-i Âmire’m tarafından 

me’mûr kılınan mübâyâ‘acılara î‘tâsıyla sikke-i hâne-i cerîdeye tebri kılınması ve her kim 

olub vermeye cesâret ederse bi’t-tahkîk ele geçtikte te’diyât lâyıkaları icrâ kılınacağından 

mâ‘adâ ol bâbda ağmaz ve sakih eden vüzerâ ve mîr-i mîrân ve hükkâm ve mütesellim ve 
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voyvodagan me’mûreyn vesirenin mes‘ûl ve mu‘atab olacakları keyfiyeti mukaddem ve 

mu’ahhar bi’l-def‘aât evâmir-i ‘Âliyye’m ısdâr ve tesyârıyla herkese bildirilmiş olduğuna 

nazaran evâmir-i lâzımü’l-‘itinâya cümle me’mûreyn taraflarından ikdâm ve dikkat vazife-i 

zimmet ubudiyet iken bilâ-tezkire nefs-i Terihne ve kurâsında o misillü tedavülû men‘-i küllî 

ile memnu olarak ecnas olunan ve atik beyaz akçe ve riyal ve avanı zir rüsûm beynen nas bî-

mahya olunub virilmekte olduğu ve bu keyfiyet mücerred hükkâm ve zâbitânın ‘adem-i dikkat 

ve müsamehalarından ‘icâb eylediği bu def‘a sahîhan tahkîk ve istihbâr olunduğuna ve işbu 

ecnas mâddesi defterhâne-i Âmire’min umûr-ı muktezâsından olarak her vecihle usûl ve 

nizâmının ahvâllerinden muhâfazası lâzımeden idüğüne binâen bâ‘de ezin zikr olunan 

mahallerde ol makûle bir dâhi memnu olân ecnas nukûdun eyâdi-i nâsda tedârik ve ber-

vechile tecvîz olunmayıb darphâne-i Âmire’m cânibinden me’mûr mübâyâ‘â‘cilere î‘tâsıyla 

sikke-i hasene-i şâhâneme tebdîl etdirilmesi husûsuna İrâde-i Seniyye’m teallûk etmiş 

olmakdan nâşi siz ki müdüri kocabaşı ve nâ’ib vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz vusûl-i fermânı 

celîlü’l-unvân padişâhânem nefs-i Terihne ve karası ve âhâlisine gereği gibi iade ve tefhim 

berle fi mâ-bâ‘d ol makûle eyâdi-i nasda tedavülü memnû olarak ecnas-ı ehun ve atik beyaz 

akçe ve riyal ve avani-i terusumun beynen nas ahz ve î‘tâ olunmayıb canîb-i darphâne-i 

Âmire’m içün me’mûr olân mübâyâ‘acılara î‘tâ olunarak sikke-i hasene-i hayriyyede 

padişâhânem tebdîl etdirilmesine kemâl-i ‘itinâ ve mübâderet ve bundan sonra dâhi bu emr-î 

memnu‘a cesâret eden olursa mütecasir olânlar haklarında lâzım gelen te’diyâtı şedide bilâ-

irsâl icrâ kılacağı muhakkak ve mukırr olmağla ona göre ‘amel ve harekete dikkat ve hilâfını 

tecvîz ile siz dâhi mes‘ûl ve muhatab olmakdan be-gâyet hazer ve mücânebet eylemeniz 

fermânım olmağın i‘dâmen ve tenbîhen ve ihtimâmen ve tenbîhen ve mahsusen işbu emr-î 

celîlü’l-kadrim ısdâr ve [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi bâlâda beyân olunduğu üzere zîr-i 

hükümet ve idârenizde kâ’in mahallerde o misillü revaci memnu olân ecnas olunan ve atik 

beyaz akçe vesâ’îre avani zir ve simin Darphâne-i Âmire’m tarafından me’mûr kılınan 

mübâyâ‘acılara î‘tâsıyla hafi ve hali eyâdi-i nasda tedavül etdirilmemesi sizden kat‘î matlûbu 

padişâhânem idüğü ve bundan sonra dâhi bu misillü mugâyir-i rızâ vaz‘ ve hâlet vukû‘u 

bulmak lâzım gelirse cesâret eden ve ruhsat verilen haklarında (...) hâlet ve nedâmet olacağı 

ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve hareketle infâz-ı emr-î İrâde-i 

şehriyârâneme bi’l-ittifâk yine ihtimâm ve dikkat hilâfını tecvîz ile mes‘ûl ve muatab 

olmaktan hazer ve mübâ‘adet eylemeniz bâbında  

Fi Evâsıt-ı N 47 
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1260 

Tersâne-i ‘Âmire’ye lâzım gelen, 26 kıta şalopa gemisinden, bir kıtasının tez elden 

yaptırılıp, gönderilmesi husûsunda; Kemer, Biga Voyvodası’na hükümdür. 

Kemer Biga Kazâsı ve civârından ve voyvoda esbak Cancak oğlu Hasan zîde kadrihûmaya 

hüküm  

Yemîn Te‘âlâ işbu sene-i mübâreke evvel baharinda Bahr-i Sefid’e ihrâcı musahhah olân 

Donanma-yı Hümâyûn’umun ma‘iyetinde bulunup icâbına göre ba‘zı sevâhilde istihdam 

olunmak üzere mevcûd mâ‘adâ mücerreden eşyâsı lâzım gelen yirmi altı kıt‘a kebirce 

şalopalardan bir kıt‘asının hâlâ Kemer Biga voyvodası Mehmed sefir zîde kadrihû 

ma‘rifetiyle Kemer Biga sahasında inşası husûsuna İrâde-i Seniyye’m ta‘allûkuyla ol bâbda 

sahîfe-i pirâ-yı sudûr olân Hatt-ı Hümâyûn-ı şevket makrun padişâhânem mûcibince voyvoda-

i mûmâileyhin me’mûriyetini hâvi emr-î şerîfim ısdâr ve tesyâr olunmuş isede kendisi bu 

esnada hasta ve ihrâc olunduğundan mâ‘adâ bu makûle mesâlihin tanzîmine ademü’l-iktidâr 

ve sen ki mûmâileyhsin senin bu misillü mevâdi bir vâkit matlûb rû'yet ve tesviyeye liyâkatin 

derkâr idüğüne binâen bu mâddenin uhdene ihâlesi husûsu hâlâ Biga Sancağı Mutasarrıfı ve 

Bahr-i Sefid Boğazı Muhâfızı düstûr-ı vezîrim Salih Pâşâ iclâlehû tarafından bu def‘a 

Dersa‘âdet’ime tahrîr ve iş‘âr olunmuş olmakdan nâşi müşârünileyhin inhâsı vechile zikr 

olunan bir kıt‘a şalopanın saha mezkûrda ma‘rifetinle tanzîm ve inşası husûsuna ve İrâde-i 

‘Âliyye’m müte‘allik etmekle vusûl-i emr-î şerîfimde şalopa-i mezkûrun el-hâletü hazihi 

derdest  

 

Sayfa 178 

 

inşa olunan sefine-i Hümâyûn’um ebniyesi ka‘tıyla düçar olmaması şurıtıyla Tersane-i 

Âmire’m tarafından gönderilen rüsûm ve etzaya tatbiken gâyetle mütebeyyin ve rasiyet olarak 

saha-i mezkûrada seri‘ân ve â‘cilen inşa ve ol behadan tekmîl ve ruyi deryaya tenzîl ile 

mersayı Tersâne-i Âmire’me sevk ve îsâl olunması husûsuna kemâl-i ikdâm ve mübâderet 

eylemek fermânım olmağın me’mûriyetini hâvi işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve [boş] ile 

tesyâr olunmuşdur imdi bu emrim vardığı gibi dakika vahide tedkîk ve erami tecvîz 

etmeyerek muktezâ-yı gayret ve sadâkatin üzere zikr olunan bir kıt‘a şalopanın minvâl-i 

muharrer üzere hemen tanzîm ve inşasıyla aht-ı karyede Tersâne-i Âmire’me eriştirilmesi ve 

bu vesîle ile derdest inşa olân Sefine-i Hümâyûn’um eyleyesin mu‘attal olmaması senden 

kat‘î matlûb-ı padişâhânem idüğü ve bu bâbda ağmâz ve rehâvet ve imrâr-ı vakit misillü vaz‘ 
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ve hâlet ber-vechile haiz olmadığı ve Tersâne-i Âmire’m defn defterlerine ve mevkûfat 

kalemîne ‘ilm-û haberleri verildiği ma‘lûmun oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve 

hareketle ibkâ lüzûm kâr-güzârı ve sandığına mezîd-i sa’i ve gayret ve hilâfı vaz‘ı tecvîzden 

(...) tevakkî ve mübâ‘adet eylemen bâbında  

Fi Evâhir-i N 247 

 

1261 

Nakliye için lâzım olân devenin temini husûsunda, Dergâh-ı Mu‘allam  kapûcu-

başlarından Saruhan Sancağı Mütesellimi Kara Osman zâde el-hâc Mehmet ve Aydın 

Sancağı Mütesellimi el-hâc Eyyüb Bey ve belirilen husûsa dair Dersa‘âdet’ten, mübâşir 

ta‘yîn olunalara hükümdür.  

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapûcu-başlarından Saruhan Sancağı Mütesellimi Kara ‘Osman zâde el-

hâc Mehmed ve Aydın Sancağı Mütesellimi el-hâc Eyyüb dâme mecdühümâ ve zikr-i âtî 

husûsa Dersa‘âdet’imden, mübâşir ta‘yîn olunan [boş] zîde kadrihûya hüküm  

Bi’l-fi‘il sadr-ı ‘âzam senûda şeyh ve Sürûru-l Ekrem zâfer-i ‘ilm ma‘iyetinde zâhire ve 

mühimmât nakli misillü hizmetlerde istihdam olunmak üzere biraz şütranın lüzûm ve iktizâsı 

derkâr olduğundan bahsle iktizâ eden beha ve masârıfı sâ’îreleriyle şütran merkûmenin 

Manastır’a vusûlüne değin sâ’îr nâ’iblerinin lüzûm gelen masârıf ve ücretleri canîb-i 

müşârünileyhümâdan î‘tâ olunmak üzere tüvâna ve işe yarar boz mehar tolu devenin 

mükemmel tâkımlarıyla Aydın ve Saruhan Sancaklarından bi’l-mübâyâ‘a çend-i rûz zarfında 

Manastır’a sevk ve irsâl olunması husûsu bu def‘a sadr-ı ‘âzam müşârünileyh tarafından 

diyar-ı şevket-karâr-ı mülûkaneme tahrîr ve iş‘âr olunmuş olmakdan nâşi siz ki Kapucû-başı 

mûmâileyhümâsız vech-i meşrûh üzere ‘amel ve harekete mübâderet eylemeniz fermânım 

olmağın mahsûsen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve mübâşir-i mûmâileyh ile tesyâr 

olunmuşdur imdi zikr olunan boz mehar tolu şütranın ‘icâb eden behâsı canîb-i 

müşârünileyhten î‘tâ olunmak ve cümlesi işe yarar kavi ve tüvâna olmak üzere nehir ve (...) 

kâ’in mahallerden derhal tedârikiyle şu günlerde Manastır’a sevk ve irsâli husûsuna münhir 

ikdâm ve müsâra‘at eylemeniz ve İrâde-i Seniyye-i Mülûkâne’m muktezâsından idüğü ve bu 

bâbda ağmâz ve rehâvet ve imrâr-ı dikkat misillü vaz‘ ve hâlet vukû‘u ber-vechile câ’iz 

olmadığı ma‘lûmunuz oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel ve harekete kemâl-i ikdâm ve 

mübâderet ve hilâfından tevakki ve mübâ‘adet eyleyesin ve sen ki mübâşir-i mûmâileyhsin 

sen dâhi muktezâ-yı me’mûreynin üzerinde seri‘ân bu tarafdan hareket ve savb-ı me’mûra 

varub liva-i mezbûrdan mübâyâ‘ası irâde kılınan ol mikdâr tolu deveyi bir an akdem tedârik 

etdirirek bi’l-istishâb Gelibolu tarîkiyle sadr-ı ‘âzam-ı müşârünileyh cânibine îsâl birle îfâ-yı 
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levâzım kâr-güzârı ve mübâşerete ve dâmet-i dermiyan gayret ve imrâr-ı vakti tecvîzden 

ziyâde hazer ve mücânebet eylemen bâbında  

Fi Evâ’il-i L 247 

 

1262 

Aydın ve Saruhan Sancaklarından satın alınan develerin, Gelibolu yolu ile Manastır’a 

gönderilirken, yol üzerinde bulunan olân kazâlarda birer gecelik ihtiyâçlarının 

karşılanması husûsunda, belirtilen devenin, ihraç olundukları mahallerden Gelibolu 

yoluyla Manastır’a varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların Nâibi’ne, âyân, 

voyvoda, memleketin ileri gelenlerine ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Zikr-i ati şütranın ihrâc olundukları mahallerden Gelibolu tarîkiyle Manastıra varınca yol 

üzerinde vâki‘ kazâların kûzât ve nevvâbdan zîde fezâ’ilihûma ve â‘yân ve voyvodagan ve 

vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm  

Bi’l-fi‘il sadr-ı ‘âzam şeyh ve serdâr-ı ekrem zafer-i  ‘ilmim maiyetinde zâhire ve mühimmât 

nakli misilllü hizmette istihdam olunmak üzere Aydın ve Saruhan Sancaklarından mübâya‘a 

olunan boz mehar tolu devenin ihrâc olundukları mahallerden Gelibolu tarîkiyle Manastır’a 

varıncaya değin esnâyı râhda iktizâ eden birer gecelik yemleriyle sâ’îr yanlarının me’kûlât 

behaları canîb-i müşârünileyhten virilmek üzere kazâlar tarafından î‘tâ olunarak kazâ-be-kazâ 

imrâr ve seri‘ân sadr-ı ‘âzam müşârünileyhin cânibine sevk ve îsâl olunması husûsuna ikdâm 

ve mübâderet olunmak fermânım olmağın ahsusan işbu emr-î şerîfim ısdâr ve tesyâr 

olunmuşdur imdi siz ki kûzât ve nevvâb vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz şütran mezkûre 

Manastır’a varıncaya dek herhanginizin taht-ı hükümet ve kazâsına dâhil olursa muktezi olân 

birer gecelik yemleriyle sâ’îr yanlarının me’kûlât lâzımeleri akçesiyle kazâlar taraflarından 

seri‘ân tedârik ve î‘tâ olunarak birbirinize irsâl ve bir ân evvel savb-ı maksatta îsâl olunması 

husûsuna kemâl-i ikdâm ve dikkat eylemeniz İrâde-i Seniyye’m muktezâsından idüğü ve bu 

bâbda ağmâz ve rehâvetle şütran merkûmenin bir mahâlde bilâ-mûcib meks ve tevkîfi ber-

vechile câ’iz olmadığı ma‘lûmunuz oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel ve harekete dikkat ve 

hilâfından tevakki ve mübâ’adet eylemeniz bâbında  

Fi Evâ’il-i L 247 

 

1263 

Silistre Valisi Mehmet Pâşâ’nın maiyetinde bulunan 1800 neferin, peyderpey Edirne’de 

toplanması sırasında, bu neferlerin ve hayvanlarının bir gecelik ihtiyâçlarının 
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bulundukları mahâlde karşılanması husûsunda, Edirne’den belirtilen mahale varıncaya 

kadar yol üzerinde bulunan kazâların Nâibi’ne, âyân, voyvoda, memleketin ileri 

gelenlerine ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Edirne’den beri zikr-i âtî mahale varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzât ve nevvâbına ve 

â‘yân ve voyvodagan ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm  

Muktezâyı İrâde-i Seniyye’m üzere Antalya cânibine me’mûr hâlâ Silistre Vâlîsi düstûr-ı 

vezîrim Mehmed Pâşâ iclâlehû ma‘iyeti içün mukaddem sâdır olân emr-î şerîfim mûcibince 

müretib ve matlûb olân bin sekiz yüz nefer Kırımlı ‘askeri peyde rpey Edirne’ye tecrim ve 

tahşid eylemekde olarak tâkım tâkım mu‘ayyen müşârünileyhe gönderilmek üzere oldukları 

inha olunmakdan nâşi siz ki kûzât ve nevvâb 

 

Sayfa 179 

 

vesâ’îre mûmâileyhimsiz ‘Âsâkir-i merkûme Medîne-i mezkûreden mu‘ayyen 

müşârünileyhaya varıncaya herhanginizin taht-ı hükümet ve kazâsına varub dâhil olursa birbir 

gecelik iktizâ eden yem ve yiyeceklerinin kazâlar taraflarından î‘tâsıyla savb-ı me’mûra 

î‘lâmları husûsuna mezîd-i ihtimâm ve dikkat eylemeniz fermânım olmağın mahsûsen işbu 

emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve irsâl olunmuşdur imdi ‘Âsâkir-i merkûme Medîne-i Edirne’den 

müşârünileyhin ma‘iyetine varınca herhanginizin taht-ı hükümet ve kazâsına dâhil olursa bir 

gecelik muktezi olân yem ve yiyecek kazâlar taraflarından î‘tâsıyla savb-ı maksuda 

eriştirilmesi husûsuna ziyâde ihtimâm ve mübâderet eylemeniz İrâde-i Seniyye’m 

muktezâsından idüğü ma‘lûmunuz oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel ve hareket ve hilâf-ı 

vaz‘-ı tecvîzden tevakki ve mübâ’adet eylemeniz bâbında                                                                        

Fi Evâhir-i L 247 

 

1264 

Tekfur Dağı’nda, tamîre ihtiyâcı olân değirmen ve fırınların onarılması için gereken 

amelenin bulunup işin yaptırılması husûsunda, Tekfur Dağı Nâibi’ne  ve Tekfur Dağı 

âyânı, voyvoda ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Tekfur Dağı Nâ’ibi’ne  ve Tekfur Dağı Â’yânı ve voyvoda âhâli ve bi’l-cümle iş erlerine 

hüküm 

Bu def‘a Tekfur Dağı’nda tabh ve i‘mâl İrâde-i Seniyye’m muktezâsından olân ma‘lûmü’l-

mikdâr peksimede muktezi hantabın ber-vech-i müsa‘ade tabh-ı ve değirmen ve furunların 
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ta‘mîr ve i‘mâliçün külliyetli ‘amelenin vücûdu takdîm geldiği tahkîk ve ihyar olduğuna ve bu 

husûsun mevad-ı sâ’îreyi maksûd olub gayrı mühîm ve müsta‘acel umûrdan idüğü mebni siz 

ki nâ’ib ve â‘yân vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz vusûl-i emr-î şerîfimde zikr olunan ‘amelenin 

seri‘ân tedârikiyle değirmen ve furunların ‘icâb eden ta‘mîrlerin tanzîmi vesîle mezkûrun bir 

ân evvel i‘mâl ve tetmîmi imrârına  bi’l-ittifâk ihtimâm ve gayret eylemeniz fermânım 

olmağın i‘timâmen ve tenbîhen mahsûsen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve [boş] ile tesyâr 

olunmuşdur imdi bâlâda beyân olunduğu vecihle değirmen ve furunların ta‘mîr ve i‘mâliçün 

‘amele-i mezkûrenin beratım üzere tedâriki matlûb-ı mülûkânem idüğü ma‘lûmunuz oldukda 

ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve harekete ve kusur ve rehâvetle imrâr ve ihâne-i vakit misillü 

vaz‘ ve hâlet-i hudûdunu tecvîzden ittikâ ve mübâderet eylemeniz bâbında  

Fi Evâsıt-ı N 247 

 

1265 

Misafirhânenin yapımı için gerekli olân 500 araba odunun, her arabasının ikişer 

kuruşdan olmak üzere ücretinin âhâlîye virilmek üzere Tekfur Dağı’ndan bir an evvel 

getirtilmesi husûsunda, İnecik Kazâsı Nâibi’ne, âyânına ve bi’l-cümle iş erlerine 

hükümdür.  

İnecik Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve â‘yân ve vücûh-ı âhâli ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm  

Bu def‘a Tekfur Dağı’nda i‘mâli İrâde-i Seniyye’m muktezâsından olân ma‘lûmü’l-mikdâr 

kilimlerin tabhâne muktezi beş yüz ‘araba hatabın öteden beri olageldiği vechile İnecik 

Kazâsı’ndan celbi lâzım gelmiş olduğuna mebni siz ki nâ’ib ve â‘yân vesâ’îre-i 

mûmâileyhimsiz vusûl-i emr-î şerîfimde zikr olunan hatabın beher ‘arabasına ikişer kuruşdan 

‘icâb eden behâsı ashâba virilmek üzere kazâ-i mezbûrdan beş yüz ‘araba hatabın seri‘ân kat‘ 

ve tedârikiyle bir ân akdem Tekfur Dağı’na nefer ve isâli husûsuna bi’l-ittifâk ihtimâm ve 

dikkat eylemeniz fermânım olmağın î‘lâmen ve tenbîhen mahsûsen işbu emr-î celîlü’l-kadrim 

ısdâr ve [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi teksi‘mâl mezkûr Donanma-yı Hümayûn’umda (…) 

edecek ‘asâkir t‘ayinât ına mürettib olmak hasebiyle vakt-î zamânıyla tabh ve i‘mâlin ehem 

umûrdan idüğü ma‘lûmunuz oldukda zikr olunan beş yüz  ‘araba hatab beher ‘arabası ikişer 

yüz kuruşdan iktizâ eden behâsının aslına virilmek üzere bir kadem akdem kazâ-i mezbûr dâhi 

kat‘ ve tedârikiyle Tekfur Dağına nakl ve tevsili emrine bilâ-tahmîl mezîd-i sa’i ve gayret ve 

bu bâbda ağmâz ve rehâvet fermânı ve betâ’in misillü men‘ini tecvîzden be-gâyet tevakki ve 

mübâ’adet eylemeniz bâbında  

Fi Evâsıt-ı N 47 
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1266 

Samatya Kapısı dâhilinde Rum milletine mahsûs Aba Analipsis Kilisesi’nin, bundan 

yetmiş sene önce yangında hasar gördüğü ve kilisenin ta‘mîr olunsa da âyinlerin sağlıklı 

şekilde yürümediğinin Rum Patriki taafından arz edilmesi sonucunda; İstanbul 

Kadısı’na gereğinin yapılması husûsundaki hükümdür. 

Hâlâ bi’l-istiklal ‘Âsâkir-i Mansûre-i  Ser ‘asker-i vezîrim Hüsrev Mehmed Pâşâ iclâlehûya 

İstanbul Kadısı’na ve Hâcegân-ı Divân-ı Hümâyûn’umdan ebniye-i hassâ müdürü 

‘Abdülhalim zîde mecdihûya hüküm 

İstanbul hassı ebvâbından Samatya Kapısı dâhilinde el-hâc Hüseyin mahallesinde vâki‘ Rum 

milletine mahsûs Aba Analipsis Kilisesi yetmiş sene mukaddem vukû‘u bulan harirde 

muhterik olmuş ve ol esnada ta‘mîr ve termîm kılınmış ise de mürûr-ı eyyâm ile harâb olub 

derûnunda icrâ-yı âyin mümkün olmadığı beyanıyla vaz‘-ı kâdîm ve hey'et-i asliyesi üzere 

ta‘mîr ve termîmine müsâ‘ade-i seniyye-i mülûkânem erzân kılınmasını İstanbul ve tevâbi‘i 

Rum Patriki ve âsitâne-i sâ‘adetimde mukim cema‘at-ı metropolitanı bi’l-kâdîm eyledikleri 

bir kıt‘a arz-ı hâllerinde niyâz ve istirhâm eylediklerine binâen kilise-i mezkûr nizâmı vechile 

sen ki mevlanâ-yı mûmâileyhsin ma‘rifetin ebniye hassâ müdürü mûmâileyh ma‘rifetiyle keşf 

ve mu‘ayeneyle ve keyfiyeti î‘lâm olunmak üzere husûsu mezbûr sana ledi’l-havâle canîb-i 

şer‘den kanûn irsâl olunan İşlan Kazâsı’nda vakayı‘ kâtibi Hasan Hüsnü zîde fazıla ebniye 

hassâm müdürü hülafasından Es-Seyyid Ahmed Mümtaz Mustafa Kâmil halîfeler ile mahal-i 

mezkûra imâmı Es-Seyyid ‘Âli ve muhtar (silik) Ahmed ve âhâli-i mahal-i mezbûreden 

iskemleci el-hâc Hüseyin ve ‘Âli veled el-hâc Mehmed ve bekçi Hüseyin nâm kimesneler 

muvacehesinde kilise-i mezkûru ledi’l-keşf ve’l-mesâh takdîm olunan bir kıt‘a rüsûm kâğıdı 

mûcibince yedi zirâ‘ kasır ve on zirâ arzında her mahallini müştehib altı buçuk zirâ‘ kadar 

yirmi altı buçuk zirâ‘ tûl ve on altı zirâ‘ arzında kilise-i mezbûrun cevanib-i erbaasında 

mevcûd kargir duvârları ve üzerinde kiremîd puşîdeli sakfı harâb ve maili inhidâm 

olduğundan tecdîdi iktizâ eylediğini halîfetan merkûmatan ve nefs-i kilise-i mezkûr hâricinde 

havlu nihâyetinde on sekiz zirâ‘ tûl ve altı zirâ ‘arz ve dört zirâ karinde dört bab tahtânî odalar 

olub târîhi mezbûrda muhterik olduğunu âhâli-i merkûmeden her biri ihbâr ve bu def‘a yine 

mahal kadîme bâlâda zikrolunduğu üzere on sekiz zirâ tûl ve altı zirâ‘ ‘arz dört zirâ‘ karinde 

dört bab oda inşa olunmasını kilise-i mezbûr mütevellisi daralcı el-hâc mihal veled save ve 

yazıcı Ebosfo ve Yorgi veled Enasti ve Petro bozacı Todori ve Acısotro ve Mina ve Yenaki ve 

Papasokran ve Papadimitri ve Papa Kalyo ve feraş üstaderi vesâ’îre ehl-i zimmet re‘âyâ 

istirhâm eylediklerini bâ‘de’l-keşf ve’l-mu‘ayyene kâtib mûmâileyh maan meb‘us emna-i 

şer‘den çukadar Mehmed Emin veled Mehmed ve zafir ve Muhzır Ömer veled ‘Abdullah ile 
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meclis-i şer‘ gelip âlâ vukû‘u inhâ ve takrîr etmekle bu sûrette kilise-i mezbûrun erbâbı vaz‘-ı 

kâdîm ve hey'et-i asliyesi üzere ta‘mîri İrâde-i Seniyye-i Mülûkâne’m zabt idüğü tarafından 

î‘lâm olunub muktezâ-yı şer‘isi bi’l-fi‘il Şeyhü’l-islâm ve müftiü’l-enâm olân Sepetçizâde 

mevlanâ-yı Es-Seyyid ‘Abdülvehâb edâmAllahû Te‘âlâ fazluhû her biri bir mahâlde vâki‘ 

kilise-i kadîme harâb oldukda erbâb-ı hey'et-i asliyesine nesne ziyâde etmeksizin vaz‘-ı 

kadîmi üzere ta‘mîre kâdir olurlar mı el cevab olurlar deyû fetevâ-yı şerîfe verilmiş ve 

keyfiyeti huzûr vâki‘ü’l-karârı şâhâneme ledi’l-‘arz kilise-i mezkûrun mesâği-i şer‘-i şerîf 

olduğu vechile ta‘mîr ve termîmine müsâ‘ade-i seniyye-i mülûkânem şayân kılınarak ol bâbda 

Hatt-ı Hümâyûn-ı şevket makrun padişâhânem sahîfe-i pirâ-yı sudûr olmuş olmağın mantûk-ı 

münîfi ve verilen fetevâ-yı şerîfe mûcib ve muktezâsı üzere ‘amel olunmak fermânım olmağın 

ruhsatı şamil Divân-ı Hümâyûn’umdan işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve [boş] olunmuşdur 

imdi kilise-i mezbûrun tûlen ve arzen ve karben ve ve s‘aife-i  hey'et-i asliyesini bir karış ve 

bir parmak tecâvüz etmemek şartıyla mesâği-i şer‘-i şerîf olduğu üzere ta‘mîr ve termîmi 

husûsuna müsaâde-i behiyye cihanderanem bediriği ve erzân kılındığı ve bu vesîle ile vaz‘-ı 

kadîmden ziyâde ihdâsına era‘et ve ruhsat olunmak veyahûd re‘âyâdan akçe alınmak lâzım 

gelirse cesâret edenler mes‘ûl ve mu‘atab olacakları siz ki vezîr-i müşârünileyh mevlanâ ve 

müdir mûmâileyhimsiz ma‘lûmunuz oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel ve harekete 

mübâderet ve hilâfından tevakki ve mübâ’adet eylemeniz bâbında  

Fi Evâ’il-i L 47 

 

Sayfa 180 

 

1267 

Ermeni Patriki Esteyan isimli râhibin arz-ı hâlinde belirtttiği şekliyle; Ayana 

Kilisesi’nin âyin yapılamayacak derecede hasarlı olması neticesinde, bu konuda 

gereğinin yapılması husûsunda, Âsâkir-i Mansûre-i Ser-askeri, Hüsrev Mehmed Pâşâ’ya 

hükümdür. 

Hâlâ bi’l-istiklal ‘Âsâkir-i Mansûre Ser ‘askeri vezîrim Hüsrev Mehmed Pâşâ iclâlehûya ve 

Havâss-ı Refi’a Kadısı zîdet fezailihûya ve hâcegân-ı Divân-ı Hümâyûn ebniye-i hassâm 

müdürü ‘Abdülhalim zîde mecdihûya hüküm  

Havâsı refi’a mahallatından Baba Haydar mahallesinde kâ’in Ermeni milletine mahsûs Ayana 

demekle ‘ârif kilise-i mezbûr zamân ile harâb ve mâ’il-i turâb olarak kurbunda icrâ-yı âyin 

mümkün olmağından bahsle bilâ-tevsi‘ ve terf-i vaz‘-ı kâdîm ve hey'et-i asliyesi üzere ta‘mîr 
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ve termîmi husûsuna müsa‘adeyi seniyye-i mülûkânem beydiriğ ve erzân kılınması husûsu 

İstanbul ve tevâbi‘i Ermeni Patriki Esteyan nâm râhib sidde-i sâ‘adetime takdîm eylediği arz-ı 

hâlinde niyâz ve istid‘â olunmakdan nâşi nizâmı vechile kilise-i mezbûru keşf ve mu‘ayyene 

birle keyfiyeti î‘lâm olunmak üzere husûs-ı mezkûr sen ki mevlanâ-yı mûmâileyhsin sana 

ledi’l-havâle canîb-i şer‘i‘at ‘arz-ı haline (...) irsâl olunan başkâtib Es-Seyyid ‘Abdülhalim 

zîde ilmuhû ebniye-i hassâm müdürü hulefâsından Ahmed Mümtaz ve Ahmed Ratıb halîfeler 

ile kilise-i mezbûre varûb mahal-i mezbûrun imâmı Mehmed Tâhir ve âhâlinizden muhtar-ı 

sani Ahmed ve şeyh Mehmed Memiş ve dabbağ İbrâhîm ve Enderûn-ı Hümâyûn’umdan ihrâc 

Mehmed emîn ve Ebubekir ve celari nişancı Mustafa Pâşâ Mahallesi imâmı Mehmed ‘Aşir ve 

âhâlisinden muhtar-ı sâni Ahmed ve kahveci ‘Ömer ve sabuncu Mehmed Şakir ve mü'ezzin 

Ahmed ve Davud Ağa Mahallesi âhâlisinden İsmail vesâ’îrelerinin ahvâline ve kavuk nâmı 

olân mazbutu’l-esâmi kesân-ı hâzır oldukları hâlde ‘akd olunan meclîs-i şer‘ enverde kilise-i 

mezbûr ledi’l-keşf vel mesâh takdîm olunan rüsûm kâğıdı mûcibince cânib-i şer‘i yolunun 

mikraniye menzili ve canîb-i cenûbu Kiron zîmmî menzili önünde ser ve canîb-i şemâli 

Aktaran neferâtı menzili ve cânib-i garbisi kilise duvârısı ile mahdûd ebniye kadîmesi tûlen 

on altı zirâ‘ altı parmak ve arzen yedi zirâ‘ dokuz parmak ve karan yedi zirâ‘ ve kilise-i 

merkûm dâhilinde olub şark cânibinin ve şi‘mâlinde vâki‘ cevniye mahalli tûlen beş buçuk ve 

arzen bir buçuk zirâ ve mahal-i mezkûr ittisâlinde vâki‘ defter mukabelesi ta‘mîr olunur 

mahal tûlen beş zirâ‘ ve arzen beş zirâ ve kar’an altı zirâ‘ ve kilise-i merkûmun cânib-i 

şarkide Lusin nasraniye menzili ile kilise-i merkûmun ebniyesi beyninde vâki‘ külliyen 

müntehim arsa görünüp âhâli fil asl kilise-i mezbûr deyû ihbâr eyledikleri mahal tûlen on 

buçuk zirâ ve arzen tenfifen üç zirâ‘ olub bi’l-cümle ebniye-i mevcûdesi harâb ve vaz‘-ı 

kadîmi üzere bilâ-terf’i‘ ve bilâ-tevsi‘ ta‘mîr ve termîme muhtâc idüğünü hulefâ ve âhâli-i 

merkûmesi her biri haber-verdiklerini kâtib mûmâileyh mahallinde ketb ve tahrîr ve ma’an 

meb‘us emini şer‘le meclîs-i şer‘e gelip âlâ vukû‘a îfâde ve takrîr eylediği beyânıyla kilise-i 

mezkûrun bilâ-tevsi‘ ve bilâ-terf’i‘ vaz‘ ve kadîmi üzere ta‘mîri İrâde-i seniyye-i mülûkaneme 

ber veçhi minvâl idüğü taraflarından î‘lâm olunmuş olmakdan nâşi muktezâ-yı şer‘iyye bi’l-

fi‘il Şeyhü’l-islâm ve müftiü’l-enâm olân Sepetçizâde mevlanâ-yı Es-Seyyid ‘Abdülvehâb 

edâm Allahû Te‘âla fazluhûdan ledi’l-istiftâ bir mahâlde vâki‘ kilise-i kadîme harâb oldukda 

erbâb-ı hey'et-i asliyesine nesne ziyâde olmaksızın vaz‘-ı kadîmi üzere ta‘mîre kâdir olurlar 

mı el cevab olurlar deyû bir kıt‘a fetevâ-yı şerîfe verilmiş ve keyfiyet hâk-pây-ı mekârimi 

cihanderaneme ledi’l-‘arz kilise-i mezbûrun mesâğ-ı şer‘-i şerîf olduğu vechile ta‘mîr ve 

termîmi husûsuna izn-i ruhsat-ı seniyye padişâhânem erzân kılınarak ol bâbda Hatt-ı 

Hümâyûn-ı ‘inâyet-makrûn-ı tâcidârânem tahkir pirayı sudûr olmağın mantûk-ı münîfi verilen 
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fetevâ-yı şerîfe mûcib ve muktezâsı üzere ‘amel ve hareket olunmak fermânım olmağın bâ-

hakiki hâvi işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr olunmuşdur imdi kilise-i mezkûrun tûlen ve arzen 

ve kuden ve vasi‘an hey'et-i asliyesi bir karış ve bir parmak tecâvüz olunmamak şartıyla 

mesâğ-ı şer‘-i şerîf olduğu vechile vaz‘-ı kadîmi üzere ta‘mîr ve terfi’i husûsuna müsâ‘ade-i 

behiyye şehriyârânem şayân kılındığı ve bu vesîle ile vazi-i kadîminden ziyâde nesne ihdâsına 

era’et ruhsat olunmak zımnında kimesneden bir akçe ve bir habbe ahz ve tahsîl kılınmak 

lâzım gelirse cesâret edenler mes‘ûl ve mu‘atab olacaklarında şübhe olmadığı siz ki ser ‘asker 

müşâr ve mevlanâ ve ebniye-i hassâm müdürü mûmâileyhimsiz ma‘lûmunuz oldukda ber-

minvâl-i muharrer ‘amel ve harekete dikkat ve hilâfından tevakki ve mübâ‘adet eylemeniz 

bâbında  

Fi Evâ’il-i L 47 

 

1268 

Cezayir Eyâleti’nin Kaptan-ı Deryalık görevinin de üzerine verilmesiyle berâber, 

üzerine düşenleri lâyıkıyla yapması husûsunda, Halîl Rafet Pâşâ’ya hükümdür.  

Eyâlet-i Harabir inzimasıyla derya kapudan-i olub kemâkan uhde-i istihakında ilka ve takrîr 

kılınan vezîrim Halîl Rafet Pâşâ iclâlehûya hüküm  

Sen ki vezîri müşârünileyhsin (…) vüzerâ-yı ‘izâmım beyninde cevherdaran ve sâye-i sadâkat 

ve hamiyyetle mansûf olarak muhavvel uhde-i himmet ve ehliyetin kılınan mehâmı Devlet-i 

‘Âliyye’min rû'yet tevcîhât ve tesviyesinde ve mahsûs Saltanat-ı Seniyye’min ikdâm 

mehâmından olân Tersane-i Âmire’m mülhakâtından derkâr olunan ikdâm ve gayret ve hüsn-i 

meluk ve sadâkatin nezdi mâ‘âlifur mülûkanemde ma‘lûm ve bundan böyle dâhi senden dini 

mübin ve Devlet-i ‘Âliyye ender hemîne lâyık ve rızâ-yı (...) iktizâ-yı tâcidârâneme mutabık 

hüsn-i hizmet ve semere-i sıdk ve salabet zuhûru me’mûl ve mahzum olmakdan nâşi avâtıf-ı 

‘aliye-i padişâhâne ve gavârıf-ı behiyye-i şehni şâhânemden şeref bahş sahîfe sudûr olân Hatt-

ı Hümâyûn-ı ‘inâyet-makrûn-ı mülûkânem mûcibince Cezayir Eyâleti inzimâmıyla derya 

kapudanlığı kemâkan uhde-i liyâkat ve istibhalikte îfâ ve takrîr kılınmış olmağla zakirde 

merkûz olân cevher kuzâtın ve hamiyyet ve maye-i kâr ekalifi ve rû'yet muktezâsı üzere uhde-

i liyâkatiyle ihâle kılınan ve derya kapudanlığına müteferr‘i olân kâffe-i mehâm-ı vâcibü’l-

inhimâmı bir vakit matlûb rû'yet ve tesviyeye gayret ve Donanma-yı Hümâyûn’um sefâyini ve 

mühimmât ve edevâtının tabk ve havâsı padişâhânem üzere tevkir ve teksîr ve tanzîm ve 

tetmirleri husûslarına leb ve nehar sarf ve hâsıl ve sa‘i ve kudret ve âsitâne-i Âmire’m 

hakkında ittifak-ı edâ ile karârgir olân kanunnâme-i Hümâyûn şürûtunda sarfı tahrik icrâsını 

ve rical-i âsitâne-i Âmire’m ve me’mûreyni sâ’îreden her birinin hizmet-i lâzımelerinde sarf 
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ve istikametle sa‘i ve küşişleri husûsuna tertîb ve tahrîr olunan zâbitân ve fukarânın ta‘lim ve 

ta‘limlerine ikdâm ve nezâretle kanûn-ı cihetine ve bahriyede kesb-i mâheret eylemeleri esbâb 

ve sâirenin istihsâl ve istikmâline bi’l-vücûh sarf-ı parayı hizmet(?) eylemek fermânım 

olmağın î‘lâmen ve te’kîden (…) ifhâmen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve ibkâ hükmü 

münîfime matlûb [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyet ma‘lûm hamiyyetim lüzûmun 

oldukda ber-vech-i meşrûh ‘amel ve harekete ve senden me'mul olân kazeştesi ve rû'yet ve 

emîn-i ezmâli gayret ol zemîni bâ‘de-zîn dâhi ibrâz ve izhâr ile hakkında derkâr olân tevcîhât 

mekarim-makamât-ı dâverânemi te’yîd ve istikrâra sâ'îr fukarâya vâs‘i ve tâkat ve bir 

mâddede kusûr ve tenâsül vukû‘unu tecvîzden hazer ve mücânebet eylemen bâbında  

Fi Evâ’il-i L 247 

 

1269 

Bağdad, Basra ve Diyârbekir Valisi Ali Rızâ Pâşâ’ya, Şehr-i Zor Eyâleti’nin yönetiminin 

de verilmesiyle berâber görevlerini lâyıkıyla yapması husûsunda hükümdür. 

Şehr-i zor Eyâleti ilhâkıyla hâlâ Bağdad ve Basra ve Diyârbekir Vâlîsi olub kemâkan uhde-i 

hamiyetine ibkâ ve takrîr kılınan vezîrim ‘Âli Rızâ Pâşâ iclâlehûya hüküm  

Sen ki vezir (…) müşârünileyhsin sen ve vüzerâ-yı ‘izâm beyninde husûle ve vükelâ-yı 

mehhâm merzi‘ü’l-(...) beyninde kemâl-i sarf ve istikametle ma’rûf ve hilye-i hasene-i sakıt 

ve selabetle mütehalli ve mevsuk olub zankire merküz olân cevherin danaç ve dirâyet ve 

maye-i umûr ve iştibah ve rû'yet ve muktezâsınca himâyet fukarâ ve sıyânet-i acize zayıf 

emîr-i ehemmiyete dikkat ve herhâlde ibrâz-ı levâzım sadâkat ve izhâr âsâr-ı mervatını ve 

gayret etmekte olduğun nezd-i mekârim-mevfûr-ı mülûkanemde ma‘lûm ve bundan böyle 

dâhi senden dini mübin ve Devlet-i ‘Aliyye-i (...) lâyık ve mezâhı hükkâm imzâc 

şehriyârâneme muvâfık harekat-ı mergube ve hizmeti memduhe beruz ve zuhûru me’mûl ve 

mahzum olmakdan nâşi bu def‘a ‘avârız-ı ‘aliye-i şâhâne ve avârıf-ı behiyye-i 

padişâhânemden şerefbahş melcika-i sudûr olân Hatt-ı Hümâyûn-ı şevket makrun mülûkânem 

mûcibince zikr olunan Bağdad ve Basra ve Diyârbekir vilayetleri şehr-i rûz-ı ‘itinâ ilhâken 

uhde-i cemiyetinde ibkâ ve takdîr kılınmış olmağla mecbul olduğun kemâl-i karu’l-kâhi ve 

rû'yet ve gayret ve sadâkat muktezâsı üzere kemâkan zabt-u rabta memleket ve himâyet ve 

sıyânet âhâli ve ra‘iyet mâddesine ve herhâlde şeri‘at-ı mutahhara-i cenâb-ı peygamberi 

tevessül  
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Sayfa 181 

 

temlik ile tarîki müctecmi imdi ve eşref-i pâdişâhânem içün herkesten isticlâb-ı ve adet-i 

hayriyyeye bezli fakirine vas‘i ve karirin ve dâhilen ve hâricen esbâbı muhâfaza ve 

muharesenin istihsasına ve kala‘ ve ika‘ade nukûdiye ve istihkâmına gayret ve beyân ve 

sahîfe nişanın ter‘iben ve taltifen ve terhinen t‘aifan savne-i itaate idhâlleri ve daimen ve 

müstemiren hüsn-i semud ve mu‘aşeret ve levâzım ve (...) icrâsı ve evâmir-i şerîfemle uhde-i 

istihsâline ihâle kılınan Bağdad ve Basra ve şöhret vürûd Diyârbekir valiliği tefriğ eyleyen 

kâffe-i mülaki kemâ-fi’l-matlûb rû'yet ve tesviyesi husûslarına bezli hizmetin  zikr olunan 

Diyârbekir eyâleti kemâkan mütesellim ile idâre ederek eyâleti merkûmenin güzelce zabt-û 

rabtı ahali ve re’ayânın mesâlih ve takrimden himâyet ve sıyânetleri emrine ihtimâm ve dikkat 

eylemesi husûsunu mütesellim mûmâileyh tenbîh ve te’kîde mübâderet eylemek fermânım 

olmağın î‘lâmen ve te’kîden ve me’mûriyetini ifhâmen mahsûsen işbu emr-î celîlü’l-kadrim 

ısdâr ve îfâ hükmü münîfime matlûben [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyeti ma‘lûm 

hamiyyet lüzûmun oldukda ber-vech-i meşrûh ‘amel ve hareketle senden me’mûl ve şimdiye 

değin meşhûd mülûkânem olân âsâr-ı gayret ve hamiyyet ve maye-i selayet ve sadâkati 

bundan böyle dâhi ibrâz ve izhâr ile hakkında derkâr olân baş (…) bedîdâr olân hîn-i tevcîhât 

mekârim-i makamât-ı dâverânemin te’yid ve tezyîdine nişarı fakriyete-i cehd ve tâkat 

lâzımü’l-inhâ olân ahvâle ve âsârı peyderpey derbâr-ı şevketkarâr hidîvâneme tahrîr ve inhâ 

mübâderet eylemen bâbında  

Fi Evâ’il-i L 47 

 

1270 

Bağdad, Basra ve Diyârbekir Valisi Ali Rızâ Pâşâ’ya, Şehr-i Zor Eyâleti’nin yönetiminin 

de verilmesiyle berâber görevlerini lâyıkıyla yapması husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Şehr-i Zor Eyâleti ilhâkıyla Bağdad ve Basra ve Diyarbakir Vâlîsi olub kemâkan uhde-i 

hamiyyette ibkâ ve takrîr kılınan vezîri ‘Âli Pâşâ iclâlehûya [boş] zikr olunan Şehr-i zor 

Eyâleti Bağdad ve Basra ve Diyârbekir Eyâletlerine ilhâken kemâkan uhdesine ihâle kılındığı 

beyânıyla  

Aslına tatbiken  
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1271 

Şam-ı Şerîf Valisi ve Mir Hacı olân ‘Âli Pâşâ’ya Salih Pâşâ’ya, daha önceleri yaptığı gibi 

bundan böyle de üzerine düşen her türlü görevi lâyıkıyla yerine getirmesi husûsunda 

hükümdür. 

Şam-ı Şerîf Vâlîsi ve Mirhacı olub kemâkan uhde-i hamiyyetinde îfâ ve takrîr kılınan vezîrim 

el-hâc ‘Âli Pâşâ’ya hüküm  

Sen ki vezîri sadâkat masır müşârünileyhsin sen ve vüzerâ-yı i’zamım beyninde gayret ve 

hamiyyet ve mehâmı iştabı ve rû'yet ile ma’rûf ve mevsûf olub şimdiye değin me’mûr ve 

müstahdem olduğunun mehâm-ı Devlet-i ‘Âliyye ve husûsâtı Saltanat-ı Seniyye’mde vukû‘a 

gelen gayret ve sadâkatin nezdi mübâyâ‘a gad mülâkânemde ma‘lûm ve bundan böyle dâhi 

senden herhâlde ve bit-tahsis Devlet-i ‘Âliyye'min ikdâm umûrundan olân mirhacılık hatîb 

hasbicinin be’une Te’âlâ hüsn-i vedaresiyle tavaf-ı beyyine ulûvvu’l ihdâm ve ziyaret rızâ-yı 

mutahhara hazreti seyyidül en‘am zımnında bizimle bendi ‘azimet olân haccâc her (silik) 

tedârikat kâmile ve münâsib etmeyen ve refâhiyle erbâb ve zehabları maslahat ve 

ehemmiyette muradı hayret mu‘tâd-ı cihândârânem üzere ibrâz hüsn-i hizmet edeceğin 

mütehakkık ve meczûm olmakdan nâşi bu def‘a avâtıf-ı ‘Âliyye-i şâhâne ve avârıf-ı behiyye-i 

pâdişâhânemden ‘inâyet-pezîr sudûr olân Hatt-ı Hümâyûn-ı şevket makrun hidîvânem 

mûcibince mirhacılık it‘imâmıyla Şam-ı Şerîf Eyâleti kemâkan uhde-i istihalikte îfâ ve takrîr 

kılınmış olmağın î‘lâmen ve ifhâmen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve îfâ hükmü münîfime 

matlûben [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyet ma‘lûmun hamiyyet makrûn oldukda 

muktezâsı me’mûriyet ve lâzıme-i kar-ı şenan ve vilayetin üzere zabt-û rabta memleket ve 

inhâ ve himâyet ve sıyânet âhâlî ve fukarâ emr ehemmine dikkat ve evâmir-i celîle-i 

mülâkânemle ‘uhde-i ehlinize ihâle kılınan ve Şam Valiliğine ve mirhacılık mütezarri olân 

kâffe-i mehâm lâzımü’l-ihtimâmın veçhile (…) matlûb margûb ve müstehak üzere rû'yet ve 

tesviyesine ve herhâlde ba‘is selâmeti dünya ve ‘ukba ve sebeb-i sâ‘adet-bâyı ve kira olân 

şeri‘at-ı mutahhara-i hazreti südûr-ı enbiye-i ‘aleyh faslı inhabat te‘aşşi ve temessük ederek ve 

duyûn üzere olân fukarâ sürati zülm ve (...) hıfz ve vikâye ile sâye-i merahi maye-i 

mülâkânemde müsterihü’l-hâl ve müreffihû’l bâlâ olmaları ve sailinin istihsâline sarf-ı 

mukadderet ederek ol vecihle sonda derkâr olân mehâşi tevcîhât mugayat-ı şehriyârânemi 

te’yîd ve tezyide vakûr-ı sa’i ve gayret ve lâzımü’l-inhâ olân ahvâl ve âsâr ve keyfiyet ve 

ictarı peyderpey derbâr-ı şevket-karâr-ı mülûkânem tecdîd ve iş‘âra mübâderet eylemen 

bâbında  

Fi Evâ’il-i L 47 
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1272 

Köstendil Sancağı Mutasarrıfı Salih Pâşâ’ya, daha önceleri yaptığı gibi bundan böyle de 

üzerine düşen her türlü görevi lâyıkıyla yerine getirmesi husûsunda hükümdür. 

Köstendil Sancağı Mutasarrıfı olub kemâkan uhdesinde ibkâ ve takrîr kılınan vezîrim Salih 

Pâşâ iclâlehûya hüküm  

Sen ki vezîr-i müşârünileyhsin sen vüzerâ-yı ‘izâmım beyninde kemâl-i saladiyet ve dirâyet 

ve vakûr-î gayret ve hamiyyetle me’luf ve meşhûr olarak şimdiye kadar me’mûr ve 

müstahdem olduğun hizmet-i Saltanat-ı Seniyye’mde vâki‘ olân gayret ve sadâkatin nezdi 

mekârim-mevfûr mülâkânemde ma‘lûm ve bundan böyle dâhi senden herhâlde din-i mübin ve 

Devlet-i ‘Âliyye ile rehnime lâyık ve icâb vakit ve hale mutabık hizmet mirura ve mesâği-i 

meşkûre beruzi me’mûl ve meczûm olmakdan nâşi bu def‘a avâtıf-ı ‘aliye şâhâne behiyye-i 

pâdişâhânemden şerefbaş sahîfe sudûr olân Hatt-ı Hümâyûn-ı şevket makrun tâcidârânem 

mûcibince zikr olunan Köstendil Sancağı kemâkan uhde-i ehliyetinde îfâ ve takrîr kılınmakla 

mecbul bulunduğunun gayret ve hamiyyet ve sarf ve istikamet muktezâsı üzere kemâkan zabt-

û rabta memleket ve hamiyyet ve sıyânet âhâlî ve ra‘iyet ve def‘ ve ref‘ erbâb-ı şurur ve 

mukadderet husûslarına ve uhdene ihâle kılınan bi’l-cümle mehâm-ı Saltanat-ı Seniyye’min 

bir vukûf matlûb rû'yet ve tesviyesi emrine sarf-ı rû'yet ve bi’l-fi‘il sadr-ı ‘âzamım ve senûde 

şeyh ve vekîli mutlak kaviyyül hememi her hâlde emr ve re’yi üzere hareket eylemek 

fermânım olmağın î‘lâmen ve te’kîden me’mûriyetini ifhâmen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr 

ve îfâ ve hükmü münîfime matlûb [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyeti ma‘lûm oldukda 

ber-vech-i meşrûh ‘amel ve hareketle senden me’mûl olân sadâkat ve istikamet ve erameti 

bundan böyle dâhi ibrâz ve izhâr ve hakında tevcîhât mekarı mugâyir-i şehriyârânem mûcib 

olur hüsn-i hizmet ve sadâkat ve vücûh götürmeye sadaka ve sa‘i ve iktidâr eylemen bâbında   

Fi Evâ’il-i L 47 

 

Sayfa 182 

 

1273 

Kayseriye Sancağı Mutasarrıfı Osman Hayri, daha önceleri yaptığı gibi bundan böyle de 

üzerine düşen her türlü görevi lâyıkıyla yerine getirmesi husûsunda hükümdür. 

Mîr-i mîrânı kirâmdan Kayseriye Sancağı Mutasarrıfı olub kemâkan uhdesinde îfâ ve takrîr 

kılınan ‘Osman Hayri dâme ikbalehûya hüküm  
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Sen ki mîr-i mîrân mûmâileyhsin emsâli ve ikranın beyninde kârgüzâr ve gayret ve sadâkatle 

ma’rûf ve şehri iş‘ârı olub şimdiye değin me’mûr ve müstahdem bulunduğunun ve mesâlih 

Saltanat-ı Seniyye’mde vukû‘a gelen sa’i ve gayretin nezd-i Hümâyûn’umda ma‘lûm ve 

bundan böyle dâhi senden dini mübin ve Devlet-i ‘Âliyye-i (silik) hüsn-i hizmet ve sadâkat 

zuhûru me’mûl ve meczûm olunmakdan nâşi bu def‘a avâtıf-ı ‘Âliyye-i şâhânemden şerefbaş 

sahîfe-i sudûr olân Hatt-ı Hümâyûn-ı şevket makrun cihândârânem mûcibince zikr olunan 

Kayseriye Sancağı uhdenize ibkâ ve takrîr kılınmakla livâ-yı mezbûru tarafından mensub 

mütesellim ile idâre edib sen me’mûr olduğun vechile hâlâ Haleb ve Rakka Vâlîsi ve 

sevâhiliyle Şam ve havâli-i Arabistan se’askeri düstûr-ı vezîrim Mehmed Pâşâ iclâlehû 

maiyetinde ibrâz hüsn-i hizmet ve sadâkate bazl ve sa‘y ve kudret ve livâ-yı mezbûrun 

güzelce zabt-û rabtı ve âhâlî ve re‘âyâsının zülm ve te‘addiden himâyet ve sıyânet ve refâh ve 

rahatları istihsâline ve herhâlde şeri‘at-ı mutahhare-i hazreti peygamberi bi’t-temsil evâmir-i 

şerîfe-i şâhânemîn infâz ve icrâsıyla tarafı bâhir eşref-i şâhânem içün herkesten isticlâb-ı 

da‘vât-ı hayriyyeye mübâderet eylemesi husûsunu mütesellim mûmâileyh tenbîh ve te’kîde 

dikkat eylemek fermânım olmağın te’kîden me’mûriyetini hâvi işbu emr-î celîlü’l-kadrim 

ısdâr ve ibkâ hükmü münîfime melfufen [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyet ma‘lûmun 

oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve hareketle senden me’mûl ve muntazır şâhânem olân 

âsâr kârgüzâr ve sadâkati ibrâz ve izhâr bezl ve sa‘y kudret ve lâzımü’l-inhâ olân ahvâl ve 

keyfiyeti peyderpey derbâr-ı şevket-karâr hidîvâneme tahrîr ve iş‘âra mübâderet eylemeleri 

bâbında  

Fi Evâhir-i L 247 

 

1274 

Üsküb Sancağı Mutasarrıfı, Mehmet Pâşâ’ya görevinin devâm ettiği ve üzerine 

düşenleri yapması husûsunda hükümdür. 

Mîr-i Mîrân-ı Kirâm’dan Üsküb Sancağı Mutasarrıfı olub kemâkan uhdesinde ibkâ ve takrîr 

kılınan Mehmed Pâşâ dâme ikbalehûya hüküm  

Sen ki mîr-i mîrân mûmâileyhsin akrân ve emsâlin beyninde kârgüzâr olarak şimdiye kadar 

me’mûr bulunduğun hidmeti Saltanat-ı Seniyye’min bir def‘a matlûb rû'yet ve tesviyesinde 

derkâr olân gayret ve sadâkatin ma‘lûm ve bundan böyle senden hüsn-i hizmet zuhûru 

me’mûl ve meczûm olduğuna binâen avâtıf-ı ‘Âliyye-i şâhânemden ‘inâyet-pezîr sudûr olân 

Hatt-ı Hümâyûn-ı şevket makrun mülûkânem mûcibince Üsküb Sancağı uhdende ibkâ ve 

takrîr kılınmakla kemâkan zabt-û rabta memleket ve himâyet ve sıyânet ve âhâlî ve ra‘iyet 

husûslarına dikkat ve def‘ ve ref‘ erbâb-ı şurur ve (silik) herhâlde şeri‘at-ı mutahhara hazreti 



212 

 

peygamberiye tevessül ve temessük ederek taraf-ı eşref-i pâdişâhânem içün cümleden isticlâb-

ı ilan-ı hayriyyeye vukûfu sa’i ve gayret eylemek fermânım olmağın î‘lâmen ve te’kîden 

me’mûriyeti ifhâmen işbu emr-î şerîfim ısdâr ve ibkâ hükmü münîfime ve matlûben [boş] ile 

tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyet ma‘lûmun oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve hareketle 

senden me’mûl ve melhud olân gayret ve sadâkat levâzımını bundan böyle dâhi ibrâz ve 

izhâra ihtimâm ve dikkat ve mugâyir-i rızâ-yı harekette be-gâyet ittikâ ve mübâ‘adet eylemen 

bâbında  

Fi Evâsıt-i L 47 

 

1275 

Prizren Sancağı Mutasarrıfı’na, görevine lâyıkıyla devâm etmesi husûsunda hükümdür. 

Mîr-i Mîrân-ı Kirâm’dan Prizren Sancağı Mutasarrıfı olub kemâkan uhdesine ibkâ ve tahrîr 

kılınan Mahmûd dâme ikbalehûya [boş] zabt-û rabt-ı memleket diyerek  

Aslı gibi  

 

1276 

(...) Sancağı Mutasarrıfı’na görevine lâyıkıyla devâm etmesi husûsunda hükümdür. 

Mîr-i Mîrân-ı Kirâm’dan (...) Sancağı Mutasarrıfı olub kemâkan uhdesine ibkâ ve tahrîr 

kılınan Bosnalı ‘Osman dâme ikbalehûya  

bu dâhi kezalik  

 

1277 

Selanik ve Kula Sancakları Mutasarrıfı Mehmet Vecihi Bey’e, daha önce yaptığı gibi 

görevine lâyıkıyla devâm etmesi husûsunda hükümdür.  

Mîr-i Mîrân-ı Kirâm’dan ber-vech-i muhassıllık Selanik Ve Kula Sancakları Mutasarrıfı olub 

kemâkan uhdesinde ibkâ ve takrîr kılınan Mehmed Vecihi dâme ikbalehûya hüküm  

Sen ki mîr-i mîrân-ı mûmâileyhsin akrân ve emsâlin beyninde gayret ve sadâkat ve reşit ve 

kebaşla ma’rûf olub şimdiye kadar me’mûr ve müstahdem olduğun mesâlih Saltanat-ı 

Seniyye’min rû'yet ve tesviyesine ikdâm ve iktidârının mekar-ı mevkir bi’l-hararemize 

ma‘lûm ve bundan böyle dâhi senden rızâ hareket ve hüsn-i hizmet ve sadâkat zuhûr ve beruzi 

me’mûl ve meczûm olmakdan nâşi bu def‘a avâtıf-ı ‘Âliyye-i şâhânemden şerefbaş sahîfe-i 

sudûr olân Hatt-ı Hümâyûn-ı ‘inâyet-makrûn mülûkânem mûcibince Kal‘ası muhâfazası 
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şartıyla zikr olunan Selanik ve Kula Sancakları kemâkan muhassıllık vechile ibkâ ve takrîr 

kılınmış olmağla mecbul olduğun gayret ve sadâkat muktezâsı üzere zabt-û rabta memleket ve 

def‘ ve ref‘ erbâb-ı şururun ile zat-ı hilâfet simat hidîvâneme ve def‘a-i Cenâb-ı Kibriya olân 

âhâlî-i memleket ve acize-i raiyetin herhâlde himâyet ve sıyânet ve âsâyiş   ve rahatları 

husûsuna ve Selanik kal‘asıyla sâ’îr mahal ve sevâhil ve ittihanın hıfz ve harasata ve herhâlde 

şeri‘at-ı mutahhara-i cenâb-ı rîsâlet penahiye tevessül ve temessük ederek evâmir-i celîle-i 

mülâkânemîn infâz ve ihrasıyla fukarâ ve zu’afâ-çün tarafı pâdişâhâneme ilanı Hayriye 

cânibine sıdk-ı bari be-gâyet ve (silik) mezbûrenin muhassıllık (...) vakt-î zamânıyla 

mukata’ât hazînesine te’diye ve teslîme mübâderet eylemek fermânım olmağın î‘lâmen ve 

te’kîden me’mûriyetini ifhâmen işbu emr-î şerîfim ısdâr ve îfâ hükmü münîfime matlûben 

[boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyet ma‘lûmun oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve 

hareketle senden me’mûl mülûkânem olân sarf ve istikamet üzere bundan böyle dâhi ibrâz ve 

izhâr ile isticlâb-ı tevcîhât ve dâverâne ve sa’i ve gayret ve lâzımü’l-inhâ olân ahvâl ve âsârı 

peyderpey Dersa‘âdet’ime tahrîr ve iş‘âra mübâderet eylemen bâbında  

Fi Evâ'il-i L 47 

 

1278 

Semendire Sancağı Mutasarrıfı ve Belgrad Muhafızı Hüseyin Pâşâ’ya, daha önce yerine 

getirdiği görevlerin yanı sıra, Nemçe ile iyi ilişkilerin devâm ettirilmesi ve üzerine düşen 

görevleri lâyıkıyla yerine getirmesi husûsunda hükümdür.  

Semendire Sancağı Mutasarrıfı ve Belgrad Muhâfızı olub kemâkan uhde-i istihâlinde îfâ ve 

takrîr kılınan vezîrim Hüseyin Pâşâ iclâlehûya huküm  

Sen ki vezîr-i müşârünileyhsin vüzerâ-yı ‘izâmım beyninde hamiyyet ve dirâyetle mevsûk ve 

şehri şi‘ar olarak bu ana değin yolunda hidemât-ı Devlet-i ‘Âliyye’min rû'yet ve tesviyesinde 

ibrâz-ı mesâğî-i meşkûreye sarf ve sa‘y ve iktidâr edegeldiğin nezdi mekâri-mevfûr-ı 

mülâkânemde ma‘lûm ve bundan böyle dâhi senden rızâ-yı meyâmin irtizâyı şâhâneme 

muvâfık hareket ve din-i devletime tâbi‘ hizmet ve sadâkat bi-rûz ve zuhûru me’mûl ve 

meczûm olduğuna binâen bu def‘a avâtıf-ı ‘Âliyye-i şâhâne ve avârıf-ı behiyye pâdişâhâneden 

şeref-bahş sahîfe sudûr olân Hatt-ı Hümâyûn-ı şevket makrun şehriyârânem mûcibince 

kemâkan Belgrad muhâfazasında kıyâm eylemek şartıyla Semendire Sancağı uhdenize îfâ ve 

takrîr kılınmış olmakdan nâşi muktezâ-yı gayret ve sadâkatin üzere îfâ-yı levâzım me’mûriyet 

ve himâyet ve sıyânet âhâlî-i ra‘iyet mâddesinde ikdâm ve dikkat ve her hâlde şeri‘at-ı 

mutahhara cenâb-ı peygamberiye tevessül ve temessük ederek ve vâkı‘a ileyh olân fukarâyı 

ra‘iyet üzerlerine desticenah rû'yet ve şefkat eyleyerek cümlesin min-külli’l-vücûh eramiş ve 
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bâl ve eminyyt ve âsâyiş  -i hâl ve rahatları esbâbını istihsâle mübâderet ve evâmir-i celîle-i 

pâdişâhânemîn infâzı ve Devlet-i ‘Âliyye’mle dost ve hem-civâr olân Nemçe Devlet-i 

beyninde mün‘akid ve istivar olân şurût-ı maslaha ve ahd ve maslahanın hıfz ve vikayesi 

husûslarına ve Belgrad Kal‘ası’nın (silik) beyninde ve içinde olân zehâyir ve mühimmât sâ’îre 

ve edevâtın telefden muhâfazası husûslarına dâ’îr mukaddem sudûr eden emr-î şerîfimin dâhi 

icrâsına sıdkı rû'yet eylemek fermânım olmağın î‘lâmen ve te’kîden me’mûriyetini ifhâmen 

işbu emr-î şerîfim ısdâr ve îfâ hükmü münîfime matlûben [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi 

keyfiyet ma‘lûmun oldukda ber-vech-i meşrûh ‘amel ve hareketle bundan böyle dâhi hizmeti 

memdude ve vücûda getirmeye bezl-i kudret ve keyfiyet mazmûneyi derbâr-ı şevket-karârıma 

tahrîr ve iş‘âra müsâra‘at eylemen bâbında  

Fi Evâ’il-i L 47 

 

Sayfa 183 

 

1279 

Çarmık Sancağı Mutasarrıfı Hüseyin Pâşâ’ya sadâkatle yerine getdiği görevine bundan 

sonra da aynen devâm etmesi husûsunda hükümdür. 

Edirne de ikamet etmek üzere Çarmık Sancağı Mutasarrıfı olub kemâkan uhde-i istihâlinde 

ibkâ ve takrîr kılınan vezîrim Hüseyin Pâşâ iclâlehûya hüküm 

Sen ki mezîd-i gayret-semîr-i müşârünileyhsin sen ve vüzerâ-yı ‘izâmım beyninde kemâl-i 

gayret ve hamiyyet vukûr ve salayet ve şeca‘atle ma’rûf ve mevsûf olarak şimdiye değin 

me’mûr ve müstahdem oluduğun hidemât-i Devlet-i ‘Âliyye ve mehâm-ı Saltanat-ı 

Seniyye’mde vukû‘a gelen hüsn-i hizmet ve sadâkat ve dirâyet-i müterâne tavr u hareketin 

nezd-i mekâr makarr ve mülûkânemde bundan böyle dâhi benden dîn-i mübîn ve Devlet-i 

‘Âliyye’me lâyık ve mirâc-ı sâ’îd iltizâm-ı mülûkânem muvâfık hizmet-i makbûle ve harekât-

ı mergûbe zuhûru me’mûl ve meczûm olunmakdan nâşi bu def‘a avâtıf-ı ‘Âliyye-i şâhâne ve 

avârıf-ı behiyye-i padişâhânem mûcibince sahîfe-i sudûr olân Hatt-ı Hümâyûn-ı ‘inâyet-

makrûn-ı hidîvânem mûcibince zikr olunan Çarmık Sancağı kemâkan uhde-i hamiyyet ve 

ehliyetinde ibkâ ve takrîr kılınmakla mecul(?) ve maktûr olduğun kâr-şinâsı ve rû'yet 

muktezâsı üzere zabt-û rabt memleket ve himâyet ve sıyânet ve rağbet-i emr-î ehemmine 

dikkat ve herhâlde şe‘îat-ı mutahhara-i cenâb-ı peygambere tevessül ve temessük ederek tarafı 

padişâhânem içün isticlâb-ı da‘vât-ı hayriyyeye sarf-ı rû'yet ve emr-î celîl-i padişâhânemle 

uhde-i hamiyyetine ihâle kılınan bi’l-cümle mesâlih Saltanat-ı Seniyye’min bir def‘a ol civâra 
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ve tesviyesine bezl-i bâdî-i liyâkat eylemek fermânım olmağın mahsûsen işbu emr-î celîlü’l-

kadrim ısdâr ve ibkâ hüküm-i münîfime matlûben [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyet 

ma‘lûm-ı gayret lüzûmun oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve hareketle senden me’mûl 

ve muntazır-ı padişâhânem olân gayret ve sadâkat-ı levâzımını ibrâz-ı mukattaha(?) ile 

hakkında derkâr olân sen tevcîhât rikâb-ı mugâyir-i mülûkanemîn tezâyüdünü mûcib olur 

hidemâtı memruh-ı vücûda getirmeye sarf-ı takarriyete vus‘ ve tâkat ve lâzımü’l-inhâ olân 

emvâl ve âsâr ve keyfiyet ve ihbârı peyâpî derbâr-ı şevket-karârıma tahrîr ve iş‘âra müsâra‘at 

eylemen bâbında  

Fi Evâsıt-i L 47 

 

1280 

Silistre Valisi ve Rusçuk Muhafızı Seyyid Mahmûd Pâşâ’ya, Rusçuk Kalesini muhâfaza 

görevine bundan sonra da aynen devâm etmesi husûsunda hükümdür. 

Hâlâ Silistre Vâlîsi ve Rusçuk Muhâfızı olub Gevecik uhdesinde ibkâ ve takrîr kılınan vezîrim 

Seyyid Mahmûd Pâşâ iclâlehûya hüküm  

Sen ki vezîr-i müşârünileyhsin vüzerâ-yı ‘izâmım beyninde kemâl-i gayret ve sadâkat ve 

vakûr-î hamiyyet ve şeca‘atle şehri-şi‘ar olub şimdiye kadar me’mûr ve müstahdem olduğun 

mehâm-ı Devlet-i ‘Âliyye ve mesâlih-i Saltanat-ı Seniyye’min bir vukûf rızâ rû'yet ve 

temviyesi ve fukarâ ve zu‘afânın zülm ve te‘addiden ve vikâyesı mâddelerinde vâki‘ olân 

ikdâm ve gayret ve ihtimâm ve fukarânın mâ‘âli-mevfûr-ı mülûkânemde mâ‘lum ve inşa 

olduğu bundan böyle dâhi senden din-i mübîn ve Devlet-i ‘Âliyye’m uğurunda nice nice 

hizmet ve sadâkat ve âsâr-ı mîrâyı ve hamiyyet bî-rûz ve zuhûru me’mûl ve mecrûm 

olmakdan nâşi bu def‘a avârıf-ı ‘Âliyye-i şâhâne ve avârıf-ı behiyye-i tâcîdârımdan şeref-rîz 

sahîfe-i sudûr olân Hatt-ı Hümâyûn-ı şevket makrun padişâhânem mûcibince Rusçuk Kal‘ası 

muhâfazası şartıyla zikr olunan Silistre Eyâleti uhde-i ehliyetinde ibkâ ve takrîr kılınmakla 

mecyûl ve maktûr olduğun kâr-ı şinâsı ve hamiyyet ve umûr-ı agâh-ı ve sadâkat ve 

muktezâsınca eyâlet-i merkûmeyi ve Rusçuk Kal‘ası muhâfızlığını kemâkan (silik) mensub 

kâ’îm-makam ile idâre edib sen me’mûr olduğun vechile el-hâletü hazihi Antalya’da ikametle 

me’mûriyetini hâvi mukaddemce sahîfe-i pirâ-yı sıdk olân emr-î şerîfimde muharrer olân 

vesaya ve tenbîhât padişâhânem muktezâsı üzere harekete sarf ve sa‘y ve kudret ve da‘in 

merkûmenin dâhi güzelce zabt-û rabtı ve âhâlinin zülm ve te‘addiden himâyet husûsuna ve 

kal‘a-ı şâhânemîn hıfz ve harasatı ve istihsâl ile (...) vikâyesi ve içünde bulunan mühimmât ve 

edevâtın telef ve sirkatden sıyâneti husûslarına dâ’îr fermân sâdır olân emr-î şerîfimin icrâsına 

dikkat ve sa‘y eylemesi husûsunu kâ’îm-makam mûmâileyh tenbîh ve te’kîde mübâderet 
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eylemek fermânım olmağın î‘lâmen ve te’kîden me’mûriyetini ifhâmen işbu emr-î celîlü’l-

kadrim ısdâr ve ibkâ hükmü münîfime matlûben [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyeti 

ma‘lûm izzetmekûrumun oldukda ber-vech-i meşrûh ‘amel ve hareketle benden me’mûl ve 

zabt-ı şâhânem olân harekat ve rayet mizan ve hizmet-i sadâkati bundan böyle dâhi ibrâz ve 

izhâr ve ol vecihle isticlâb-ı tevcîhât hidîvânem (silik) takviye-i vasi ve ikrar ve ilzam ve inhâ 

olân ahvâl ve âsâr-ı peyderpey Dersa‘âdet’ime tahrîr ve iş‘âra mübâderet eylemen bâbında  

Fi Evâ’il-i L 47 

 

1281 

İskenderiye ve Ohri ve Ilısan Sancakları Mutasarrıfı Ali Nâmık Pâşâ’ya, Devlet-i 

Aliyye’ye lâyık şekilde görevini sürdürmesi husûsunda hükümdür. 

Hâlâ İskenderiye ve Ohri ve Ilısan Sancakları Mutasarrıfı olub kemâkan uhdesine ibkâ ve 

takrîr kılınan vezîrim ‘Âli Nâmık Pâşâ iclâlehûya hüküm  

Sen ki vezîr-i müşârünileyhsin vüzerâ-yı ‘izâm hamiyyeti ensamım beyninde kârşinasi ve 

dirâyet ve umûr-ı agâhı ve rû'yetle ma’rûf olub bu ana kadar me’mûr ve müstahdem olduğun 

hizmeti Devlet-i ‘Âliyye ve mehâm-ı Saltanat-ı Seniyye’min hüsn-i rû'yet ve tesviyesine 

ikdâm ve dikkatin nezdi mekar mevkiye tâcidârânemde ma‘lûm ve bundan böyle dâhi senden 

din-i mübin ve Devlet-i ‘Âliyye-i eydirehnime lâyık ve mizac-ı mekârim imtizacı 

mülûkaneme muvâfık ve muktezâ-yı vakit ve hâle mutabık hüsn-i hizmetten ve âsâr-ı gayret 

ve sadâkat zuhûru me’mûl ve meczûm olduğuna binâen bu def‘a avârıf-ı ‘aliyye şâhâne ve 

avârıf-ı behiyye padişâhânemden şerefbahş sahîfe-i sudûr olân Hatt-ı Hümâyûn mâhiyet 

makrûn mülûkânem mûcibince zikr olunan İskenderiye ve Ohri ve Ilısan Sancakları uhde 

hükmünde ibkâ ve takrîr kılınmış olmağla kemâkan zabt-û rabta mümkün ve def‘ ve ref‘ 

erbâb-ı sürur ve müfsided ile (...) hilâf simad hidîvâneme ve debi‘a Cenâb-ı Kibriya olân 

fukarâyı memleket ve acize ra‘iyetin himâyet ve sıyânet ve âsâyiş   ve rahatları husûsuna bezli 

mukadderet ve herhâlde şeri‘at-ı mutahhara-i cenâb-ı peygamberi tevessül ve temessük ederek 

ve cümle üzerine best-i cenah rû'yet ve neşr mü‘esser şefkat ve adavet eyleyerek taraf-ı şer‘e 

padişâhânem içün isticlâb-ı da‘vât-ı hayriyyeye mezîd-i ikdâm ve dikkat ve evâmir-i celîle 

mülûkanemîn dâhi infâz ve icrâsına sarf ve rû'yet eylemek fermânım olmağın te’kîden 

me’mûriyetini ifhâmen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve ibkâ hükmü münîfime matlûb [boş] 

ile tesyâr kılınmıştır imdi keyfiyet ma‘lûmun oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve hareket 

ve senden me’mûl ve muntazır-ı cihândârânem üzerinde gayret ve sadâkat lüzûmunu bundan 

böyle dâhi ibrâz ve izhâr ile isticlâb-ı tevcîhât muhâsebe (silik) mülûkânem ihtimâm ve dikkat 
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lâzım olân iclâl ve âsâr-ı peyderpey Dersa‘âdet’ime tahrîr ve iş‘âra müsâra‘at eylemeniz 

bâbında  

Fi Evâ’il-i L 47 

 

1282 

Çıldır  Beylerbeğisi ve Kars Muhafızı Ahmed Bey’e, Devlet-i Aliyye’ye lâyık şekilde 

görevini sürdürmesi husûsunda hükümdür. 

Hâlâ Çıldır  Beylerbeğisi ve Kars Muhâfızı olub kemâkan uhdesinde ibkâ ve takrîr kılınan 

icareyi Ahmed dâmet mealiye hüküm 

Sen ki berâ-yı mûmâileyhsin sen akrân ve emsâlinin beyninde geşt-ü güzâr olarak senden din-

i mübin ve Devlet-i ‘Âliyye’m ağûrunda hüsn-i hizmet ve sadâkat zuhûru me’mûr olmakdan 

nâşi bu def‘a avatık-ı ‘Âliyye-i şâhânemden ‘inâyetime mürûr olân Hatt-ı Hümâyûn-ı şevket 

makrun padişâhânem mûcibince zikr olunan Çıldır  Kal‘ası muhâfazası şartıyla Kars eyâletleri 

uhdende ibkâ kılınmış olmağla kemâkan zabt-û rabta memleket ve himâyet ve sıyânet âhâli ve 

fukarâ husûslarına kemâliyle ikdâm ve dikkat ve her bir hizmetleri şeri‘at-ı mutahhara-i 

cenâb-ı peygamberi tevessül ve temessük ederek hiçbir mâddeyi şer‘-i şerîf münafi ve rızâ-yı 

Hümâyûn’umun  

 

Sayfa 184 

 

hilâf-ı vaz‘ ve hâlet vukû‘a gelmesine mezîd-i sa’i ve gayret ve kal‘a-ı merkûmenin 

harâbından vikâyesı ve liyâkatinde olân bi’l-cümle mühimmât ve edevâtın telef ve sirkat 

muhâfazası husûsuna mukaddema sudûr eden emr-î şerîfimin dâhi infâz ve ihrasına i‘tina ve 

sarf-ı mukadderet eylemek fermânım olmağın te’kîdi me’mûriyetini hâvi işbu emr-î celîlü’l-

kadrim ısdâr ve ibkâ hükmü münîfime matlûben [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyet 

ma‘lûmun oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve hareketle senden me’mûl olân gayret ve 

sadâkat lüzûmu ibrâz ve izhâra tesyâr-ı keyfiyet vasi ve kudret ve lâzımü’l-inhâ olân ahvâl 

peyderpey Dersa‘âdet’ime tahrîr ve iş‘âra müsâra‘at eylemen bâbında  

Fi Evâ’il-i L 47 
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1283 

Alanya Sancağı Mutasarrıfı Topçubaşı Tâhir Bey’e, Tophâne-i Âmire’de bulunan 

askerlerin talîmleri dâhil olmak üzere görevlerinin yerine getirilmesi husûsunda 

hükümdür. 

Mîr-i Mîrân-ı Kirâm’dan Alanya Sancağı Mutasarrıfı olub kemâkan uhdesinde îfâ ve takrîr 

kılınan Topçubaşı Tâhir dâme ikbalehûya hüküm  

Sen ki mîr-i mîrân mûmâileyhsin akrân ve emsâllerin beyninde yarar ve kâr-ı kiran olub 

şimdiye kadar bulunduğun hizmet ve husûsla el-hâletü hazihi me’mûr olduğun topçubaşılık 

maslahiye ehemînde güzelce davranıp ibrâzı hüsn-i hizmet sa‘y e dikkat eylemekde olduğun 

ma‘lûm ve bundan böyle dâhi senden her vecihle âsâr-ı sadâkat ve istikamet zuhûru me’mûl 

ve mücram olmakdan nâşi bu def‘a avâtıf-ı ‘Âliyye-i şâhânemde ‘inâyet sudûr olân Hatt-ı 

Hümâyûn mâhiyet makrûn mülûkânem mûcibince zikr olunan Alanya Sancağı uhdenize ibkâ 

ve takrîr kılınmakla devâr-ı mezbûr kemâkan taraf-ı Devlet-i ‘Âliyye’mden mensub 

mütesellim ma‘rifetiyle ‘inâyet ve idâre eyleyesin Dersa‘âdet’imde imâmet ve muktezâ-yı 

me’mûriyet ve lâzıme-i (silik) ve sadâkatin üzere Tophâne-i Âmire’mde mevcûd olân 

‘Âsâkir-i mâ‘âlimetin edâ-yı ta‘lîm ve ta‘lîmleriyle konak himâye ve senâyı iştiba‘zıda işbu 

meharat eylemeleri ve mühimmât-ı hayriyyenin dâhi bir tarafdan teksîr ve (...) esbâbının 

istihsâline sarfı mukarrad ve her hâlde Tophâne-i Âmire’m hakkında mevzû‘ ve mü‘esses 

olân kanunnâme-i Hümâyûn’umun icrâ ve îfâları emrine mahal ihtimâm ve dikkat eylemek 

fermânım olmağın î‘lâmen ve te’kîden me’mûriyetini ifhâmen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr 

ve ibkâ hükmü münîfime matlûben [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyeti ma‘lûmun 

oldukda ber-vech-i meşrûh ‘amel ve hareketle senden me'mul olân sadâkat ve istikamet 

lüzûmunu bundan böyle dâhi ibrâz ve izhâra ikdâm ve sarf-ı mukarred eylemen bâbında  

Fi Evâ’il-i L 47 

 

1284 

Musûl Beylerbeyi Said Pâşâ’ya emr-î altındaki mahallerde ihtimâmlı şekilde görevini 

yerine getirmesi husûsunda hükümdür. 

Musûl Beylerbeğisi olub kemâkan uhdesinde ibkâ ve takrîr kılınan Sa‘id Pâşâ dâmet mealiye 

[boş] kemâkan zabt-û rabta memleket ve himâyet ve sıyânet âhâli ve ra‘iyet emr-î ehemîne 

ihtimâm ve dikkat hâlâ Bağdad Vâlîsi düstûr-ı vezîrim ‘Âli Pâşâ iclâlehûnun zâyi‘ ve 

kabadesini vechile sarfı mukadderet eylemek üzere aslına tatbiken  
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1285 

Hâlâ Haleb ve Rakka Valisi, Mehmet Pâşâ’ya, Devlet-i Âliyye’ye lâyık şekilde görevini 

sürdürmesi husûsunda hükümdür. 

Hâlâ Haleb ve Rakka Vâlîsi ve sevâhili Şam ve hâlâ Arabistan’da Ser ‘asker olub kemâkan 

uhde-i istihaline ibkâ ve takrîr kılınan vezîrim Mehmed Pâşâ iclâlehûya huküm  

Sen ki vezîr-i gayrı temsir müşârünileyhsin sen vüzerâ-yı ‘izâm senûde şeyh ve vükelâ-yı 

fehhâm merzi‘ü’l-vüzerâm beyninde kemâl-i mihmaşiyası ve sadâkat ile mevsûf vakûr-î kâr-i 

kahi ve hamiyyetle mütte’hîr ve ma’rûf olarak (...) me’mûr ve müstahdem olduğun hidemât-ı 

Devlet-i ‘Âliyye ve mehâm-ı Saltanat-ı Seniyye’mde zuhûra gelen hüsn-i seluk ve sadâkat-ı 

akilan ve dirâyet mendan tavır ve himâyet nezdi mekârim-mevfûr-ı tâcidârânemde ma‘lûm ve 

bundan böyle dâhi senden din-i mübin ve Devlet-i ‘Âliyye-i eydirehnime lâyık ve mizac-ı 

sa‘id imtizacı mülûkaneme muvâfık ve muktezâsı vakit ve hale mutabık nice nice hizmet ve 

sadâkat ve âsârı mirayı ve hamiyyet zuhûru me’mûl ve meczûm olmakdan nâşi bu def‘a 

avâtıf-ı ‘Âliyye-i mülûkâne ve avârıf-ı seniyye-i hidîvânemden şerefbahş sahîfe-i sudûr olân 

Hatt-ı Hümâyûn-ı ‘inâyet-makrûn padişâhânem mûcibince zikr olunan Haleb ve Rakka 

â‘yânları uhde-i hamiyyetinde ibkâ ve takrîr kılınmakla kemâkan zabt-û rabta memleket ve 

def‘ ve ref‘ erbâb-ı sürur ve nefret ile himâyet ve sıyânet âhâli ve ra‘iyet husûslarına dâhi ve 

herhâlde şeri‘at-ı mutahhara-i cenâb-ı peygamberi tevessül ve temessük ederek cümle 

üzerinde best-i cenah terakin ve teşrimar şevkat ve adavet eyleyerek tarafı şer‘ padişâhânem 

içün cümle isticlâb-ı ve ilan-ı hayriyyeye mübâderet ve emr-î ‘âliyyemde uhde-i ehliyetine 

ihâle kılınan ve tahsis hayatub cisme-i Ser ‘askerye müte‘allik olân kâffe-i husûsâtın tıbk ve 

mahuve mekârim iktinah hidîvânem üzere rû'yet ve temşiline mürûr yari liyâkat eylemek 

fermânım olmağın î‘lâmen ve te’kîden me’mûriyetini ifhâmen mahsûs işbu emr-î celîlü’l-

kadrim ısdâr ve ibkâ hükmü münîfime matlûben [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyeti 

ma‘lûm gayret lüzûmun olmakda vech-i meşrûh üzere ‘amel ve harekete ve senden me’mûl ve 

şimdiye değin şuhudu şehriyârânem olarak âsâr-ı gayret ve hamiyyet ve sâye-i salayet ve 

sadâkati bundan böyle dâhi ibrâz ve izhâr ile hakkında derkâr olân tevcîhâtı makamat 

devranemîn tezyid te’kîdine bezl-i celbinüknet ve lâzımü’l-inhâ olarak ahvâl ve âsâr ve 

keyfiyet ve ihbârı peyderpey derbâr-ıı ihtikrar mülûkaneme tahrîr ve iş‘âra mübâderet 

eylemen bâbında  

Fi Evâ’il-i L 47 
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1286 

Hersek, Kilis, Turhal Sancakları ve Bosna Valisi Mahmût Hamdi Pâşâ’ya fakir 

fukarânın emniyetli bir şekilde yaşaması ve Nemçe ile ilişkilerin iyi tutulması husûsunda 

hükümdür. 

Hersek ve Kilis ve Turhal Sancakları ilhâkıyla hâlâ Bosna Vâlîsi olub kemâkan uhde-i 

istihalinde ibkâ ve takrîr kılınan vezîrim Mahmûd Hamdi Pâşâ iclâlehûya hüküm 

Sen ki vezîrim gayred semûd müşârünileyhsin sen vüzerâ-yı ‘izâmım beyninde kemâl-i gayret 

ve salayet ve umûr-ı esnâyı ve rû'yet ile meşhûr teş‘ar olub bu ana değin me’mûr ve 

müstahdem olduğun hidemât-ı Devlet-i ‘Âliyye ve husûsa-tı Saltanat-ı Seniyye’mde vukû‘a 

gelen sa’i ve gayret iktidârının teza me‘âli-mevfûr taCidderanemde ma‘lûm ve bundan böyle 

dâhi senden din-i mübin ve Devlet-i ‘Âliyye’yi eyder rehnim ağûrunda nice nice hizmet ve 

âsâr-ı mirva ve sadâkat zuhûru me’mûl ve müczam olduğuna mebni bu def‘a avâtıf-ı ‘Âliyye-i 

şâhâne ve avârıf-ı behiyye-i mülûkanemden ‘inâyet-zir sıtk olân Hatt-ı Hümâyûn-ı şevket 

makrun ve dâverânem mûcibince Hersek ve Kilis Sancakları ilhâkıyla Bosna Eyâleti uhde-i 

hamiyyette ibkâ ve takrîr kılınmakla mecbûl  ve maktur olunduğun rüşt ve dirâyet ve gayret 

ve hamiyyet muktezâsı üzere zabt-û rabta memleket ve muhâfaza-i hudûd ve sınır takviye ve 

temlikim kala‘ ve tagur mâddelerine kemâliyle dikkat ve herhâlde şeri‘at-ı mutahhara tevessül 

ve temessük ederek kendi hallerinde ‘arz ve edalarıyla mukâyyid olân âhâli ve re’ayânın 

istihsâl esbâb-ı rehâvetleriyle tarafa eşref-i mülûkânem içün cümleden istihdab ve ‘ilan-ı 

hayriyyeye mübâderet ve Bosna Valiliğine tefri‘ eden ve evâmir-i ‘Âliyye’mle ‘uhde-i 

sadakatine ihâle kılınan kâffe-i mehâm dini Devlet-i ‘Âliyye ve husûsu Saltanat-ı 

Seniyye’min hatır hevâh hidîvâneme tevkîan rû'yet ve tesvirine tes’ar takdiyete cihet ve takat 

bi’l-fi‘il sadr-ı ‘âzam şeyh ve serdârü’l-kerem mûmâileyhimin  

 

Sayfa 185 

 

emir ve berât üzere hareket birle barâyı liyâkat eylemek fermânım olmağın î‘lâmen ve 

te’kîden me’mûriyetini ifhâmen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve îfâ hükmü münîfime 

matlûb [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyeti ma‘lûm gayretim lüzûmun oldukda ber-

vech-i muharrer ‘amel ve hareketle asla bir mâddede kusur ve revahet ve na mülayim bir gün 

vaz‘ ve hâlet ve kendi hallerinde olân âhâli ve re‘âyâya kimesne tarafından mukarrardan zülm 

ve te‘addiye cesâret vukû‘a gelmemesi ve Saltanat-ı Seniyye’mle herset ve hem civâr olân 

Nemçe Devlet-i beyninde müte‘akid olân şurût-ı mesâliha ve ‘uhde-i mesâlimenin tatriki 
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halelice vekâyesı ve hudûd-ı hakaniyenin ‘ale’d-devâm ecliyeti husûslarına ihtimâm ve 

mübâderetle senden me’mûl ve muntazır şâhânem olân reşit ve rû'yet ve gayret ve himâyet 

lüzûmunu bundan böyle dâhi ibrâz ve izhâr ve hakkında derkâr olân muhâsebe tevcîhât 

mekar-ı makamat-ı padişâhânemi te’yîd ve istikrâra hark ve sa‘i ve iktidâr ve keyfiyeti lâzıme 

ve iclâl vâkı‘ayı peyderpey derbâr-ı-ı emr karârıma tahrîr ve iş‘âr eylemen bâbında  

Fi Evâ’il-i L 247 

 

1287 

Vidin ve Niğbolu Sancakları Mutasarrıfı İzzet Mehmet Pâşâ’ya, bu güne kadar lâyıkıyla 

yerine getirilen görevlerin devâm ve sorumlu olduğu mahâlde her türlü tedbîrin 

alınması husûsunda hükümdür.  

Hâlâ vilayeti Filos muhâfazası şartıyla Vidin, Niğbolu Sancakları Mutasarrıfı olub kemâkan 

uhde-i istihaline îfâ ve takdîr kılınan sadr-ı sâbık vezîrim İzzet Mehmed Pâşâ iclâlehûya 

hüküm  

Sen ki vezîr ve rayismir müşârünileyhsin sen vüzerâ-yı ‘izâmım senudu seyr ve vükelâ-yı 

fehhâm merziyü’l-eserim beynine vukûrkar ve rû'yet ve mezîd-i iclâdekâhı red rayet ile şehri 

şi‘ar olur şimdiye kadar me’mûr ve müstahdem oldukda hizmeti Devlet-i ‘Âliyye ve mesâlih-i 

Saltanat-ı Seniyye’mde ve husûsla Vidin Muhâfızına müteferri kâffe-i mehâm ve ecnebiyel 

ihtimâmım rû'yet ve seneviyesiyle zabt-û rabta memleket ve himâyet ve sıyânet âhâli-i ve 

ra‘iyet mâddesinde ibrâz-ı gayret etmekte olduğun nezd-i mâ‘ali-mevfûr cihândârânemde 

ma‘lûm ve bundan böyle dâhi senden her hâlde sıyânet ve devletce tasarruf ve rızâ-yı serdâr-ı 

kuzâyı hidîvâneme müdahele ve muktezâ-yı vakit ve hâlâ vesâbık hizmet mürûrunda ve 

mesâği mezkûre bî-rûz ve zuhûr-ı me’mûl ve meczûm olmakdan nâşi bu vechile avâtıf-ı 

şâhâne ordugarım padişâhânem ve ‘avârız-ı remiye-i kâmine el-mekârim şehnet hânemde 

şerefyâr sahîfe-i salaz olân Hatt-ı Hümâyûn-ı şevket makrun yahud berâtım mûcibince zikr 

olunan vilayet kal‘ası muhâfazası şartıyla Vidin ve Niğbolu Sancakları kemâkan uhde-i 

istihakında îfâ ve takrîr kılınmakla mecul ve meftûr olduğun umûr-ı eştibayı mâhiyet ve kârar 

misâli ve sadâkat muktezâsınca bundan böyle dâhi zabt-û rabta mümkün ve muhâfaza-i 

kavmelerini ve himâyet ve sıyânet ahâli ve fukarâ husûslarına (silik) ve eknafa ihâle-i efzar-ı 

yefiden ve ‘ale’d-devâm olmadan serhevaları ve etniyahın icrâsı ve kal‘a-ı padişâhânemîn 

istihkâm ve fakurisiyle zabt ve eraset esbâb vesâ’îrei istiklale bezli câmi ve kudret ve her bir 

husûsta şeri‘at-ı mazharaya temessük eyledik kâffe-i mehâm ve husûsâtı mürekkez olduğunda 

idâre ve rû'yet ve evâmir-i celîle taciranemîn inkadıyla hiçbir mâddede kusur ve rehâvet ve 

şer‘-i şerîf me‘afi ve rızâ-yı hümâyûnumun fuzûli vaz‘ ve hâlet vukû‘a gelmesine sarf-ı rû'yet 
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ve zat-ı hilâfet simat padişâhâne müraca‘ata Cenâb-ı râgıbet olân sükkân-ı memleket ve 

kazâda ve vilayeti üzerlerine best-i cenah rakibet niş mü‘esser ve şefkat ve adavet eyleyerek 

herkesin iş ve istirahatleriyle tarh nişan-ı hidîvânem içün ve ‘avârız-ı Hayriye istihlayeti 

mübâderet eylemek fermânım olmağın î‘lâmen ve te’kîden ve me’mûriyetini idâreten işbu 

emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve ihfa hükmü münîfime mahsûben [boş] ile tesyâr olmuşdur imdi 

keyfiyeti ma‘lûmun oldukda ber-vech-i meşrûh ‘amel ve hareketle senden me’mûl ve 

muntazır şehriyârânem olân hareket ve (...) hizmet ve sadâkate bundan böyle dâhi ısdâr ve 

işhar ile hakkında derkâr olân tevcîhâtı muhâsebe eyâlet padişâhânemi tezmir ve istifâde birle 

vesîle ve dikkat ve lâzımü’l-inhâ olân ahvâli peyderpey Dersa‘âdet’ime tahrîr ve inhâya 

müsâra‘at eylemen bâbında  

Fi Evâ’il-i L 247 

 

1288 

Biga Sancağı Mutasarrıfı ve Bahr-i Sefid Muhafızı Salih Pâşâ’ya, daha evvelki 

görevlerini, ihtimâm ve dikkatle yapmaya devâm etmesi husûsunda hükümdür. 

Hâlâ Biga Sancağı Mutasarrıfı ve Bahr-i Sefid Muhâfızı olub kemâkan uhde-i istihaline ibkâ 

ve takdîr kılınan vezîrim Salih Pâşâ iclelehûya hüküm 

Sen ki vezîr-i müşârünileyhsin sen vüzerâ-yı ‘izâmım beyninde gayret ve sadâkatla mevsûf 

devran ve istikametle ma’rûf olarak şimdiye kadar me’mûr ve müstahdem olduğunun mehâm-

ı Saltanat-ı Seniyye’min bir def‘a rızâ-yı rû'yet ve temşiyetinde ve tahsisi uhdene ihâle kılınan 

Boğaz Muhâfızı masalihetine derkâr olân ikdâmı zahidin nezd-i ma‘âli müruf mülûkanemde 

mâ‘lum ve bundan böyle dâhi senden din-i mübin ve saltanat-ı seniyye-i ebed feriha lâyık ve 

terac adalet-i imtizac mülûkaneme muvâfık hizmet ve sadâkat mezbûr me’mûl ve muhtâc 

olmakdan nâşi (...) avâtıf-ı âliye şâhâne ve ‘avârız-ı behiyye-i padişâhânemden inâyet-sudûr 

olân Hatt-ı Hümâyûn-ı şevket makrun hidîvânem mûcibince zikr olunan Biga Sancağı kemâ-

fi’s-sâbık Boğaz muhâfızlığıyla uhde-i hükmünde îfâ ve takrîr kılınmakla kemâkan zabt-û 

rabta ve memleket ve himâyet ve sıyânet âhâli-i re‘âyâ emrine himmet ‘itinâ ve dikkat ve 

herhâlde hayır meşin şeri‘at mutahhara-i cenâb-ı peygamberi tevessül ve temessük ile fukarâ 

ve za‘if üzerlerine başka cenade rafet ve neşri mü‘esser şefkat ve gadavet ederek cümleden 

tahrasında mülûkânem içün isticlâb-ı da‘vât-ı hayriyyeye bezli fakiriye-i memleket ve livâ-yı 

mezbûr muhassıllık bennak ve fürûht ve zamânıyla mahalline te’diye ve teslîmi ve boğaz 

mezkûrun min-külli’l-vücûh istikmâli esbâb-ı muhâfaza ve muharesesi husûsuna hürmet berâ-

yı îfâ eylemek fermânım olmağın ilanen ve te’kîd ve me’mûriyetini inhân işbu emr-î celîlü’l-

kadrim ısdâr ve îfâ hükmü münîfime matbu‘ ile tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyet ma‘lûm isra 
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kılınmadığın lâzım ber-vech-i meşrûh ‘amel ve hareketle senden makul ve tanziri şâhânem 

olân kâr-güzârı ve erabet ve gayret ve istikamet olduğunu ibrâz ve izhâr ve ol vecihle istifâde 

tevcîhât mekâr mukiyât-ı mülûkâneme senâ-i takdîmine vasi ve ikt’izâma lâzımu’l-inhâ olân 

ahvâl ve âsâr-ı peyderpey derbarı şevketkarâr-ı mülûkanelerine tahrîr ve iş‘âr eylemen 

bâbında  

Fi Evâ’il-i L 247 

 

1289 

Trabzon Valisi ve Canik Muhasılı ve (...) Sancağı Mutasarrıfı Seyyid Osman Pâşâ’ya, 

daha evvelki görevlerini, ihtimâm ve dikkatle yapmaya devâm etmesi husûsunda 

hükümdür. 

Trabzon Vâlîsi ve Canik Muhasılı ve (...) Sancağı Mutasarrıfı olub kemâkan uhde-i istihalinin 

îfâ ve takrîrinden vezîrim Seyyid ‘Osman Pâşâ iclâlehûya [boş] kemâkan zabt-û rabt 

memleket ve himâyet ve sıyânet-i fukarâ ve za‘ifü’l-merhamet sevk-i rû'yet birle zîr-i 

hükümetinde olân mahaller âhâli ve sekenesinın istihsâl esbâb-ı sâlif ve istirahatlerine bezli 

meks lâzımul muhâfaza olân feda’ cihâneye ve mahal ve mevâki‘ mukizanın takviye ve 

istirkâmatı olduğunu istikrâr ve istikmâle ve icrâ-yı müstemiren yenfad ve basiret üzere 

bulunarak hiçbir husûsta rehâvet vukû‘a gelmemesi üzere niyâzı fakirine vus‘ ve tâkat ve 

Canik Muhasıllığı me’mûrunun dâhi nihâyetiyle mahalline te’diye ve teslîmi husûsuna 

mübâderet eylemek üzere  

İktizasına göre  

 

Sayfa 186 

 

1290  

Erzurum Valisi ve ilhâken Van Muhafızı Mehmet Esat Pâşâ’ya, Devlet-i Âliyye’ye 

sadâkatle hizmete devâm etmesi ve Van Kalesi dâhil emniyet ve huzûrun sağlanması 

husûsunda hükümdür. 

Hâlâ Erzurum Vâlîsi ve ilhâken Van Muhâfızı ve aktar şarkiye Ser ‘asker olub kemâkan uhdei 

istihalinde îfâ ve takrîr kılınan vezîrim Mehmed Esat Pâşâ iclâlehûya sen ki vezîr-i 

müşârünileyhsin sen vüzerâ-yı ‘izâmım beyninde gayret ve hamiyyet ve mehâm-ı iştiyah ve 

rû'yet ile ma’rûf ve mevsûf olarak şimdiye değin me’mûr ve müstahdem olduğunu mehâmı 

Devlet-i ‘Âliyye ve hizmet-i Saltanat-ı Seniyye’mde vukû‘a gelen gayret ve sadâkatin nezdi 
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me‘âli-mevfûr tâcidârânemde ma‘lûm ve izhâr ve bundan böyle dâhi senden dini mübin ve 

Devlet-i ‘Âliyye-i eyderehnime lâyık ve mizac-ı mekârim intizacı hidîvâneme muvâfık 

hizmeti pesendide ve etvar-ı pürgüzîde zuhûru me’mul ve muntazır olmakdan nâşi bu def‘a 

avâtıf-ı ‘âliyye şamiline ol tarafı şâhâne ve ‘avârız-ı behiyye-i kâmilete edâ güzâr 

padişâhânemden inâyet ikrar-ı sahîfe-i sudûr olân Hatt-ı Hümâyûn-ı şevket makrun 

mülûkânem mûcibince zikr olunan Erzurum ve Van Vilayetleri kemâkan uhde-i istihâlde ibkâ 

ve takrîr kılınmakla muktezâsı me’mûriyet ve lâzıme-i dirâyet ve hamiyyet üzere zikr olunan 

Van Kal‘ası kemâ-fi’s-sâbık tarafından mensub kâ’îm-makam ile muhâfaza edib sen kemâkan 

Erzurumda ikametle zabt-û rabtı memleket ve dini ve himâyet ve sıyânet âhâli-i fukarâ 

husûslarına sadâkat vesâ’îre mehâmı vâcibine (...) dâhi bir vakfı matlûb tanzîm ve teslîmini 

emr-î ehemmiyete bezl vus‘ ve kudret ve kadirinde ba‘is fevz ve necat olân celîli mübini 

şeri‘at-ı mutahhara Cenâb-ı Peygamberiye temessük ederek ve cümle üzerine best-i cenah 

nezafet ve neşri mü‘esser şefkat ve gadavet eyleyerek tarîk-i eşref mülûkaneme ve kal‘a-ı 

merkûmenin kemâ-yenbâgî muhâfaza ve muhâsebesine ve âhâlisinin hüsn-i hâl ve eramiş 

bellerine mûcib olur hâletin istekmîle sa’i ve gayret edilmesi husûsunu kâ’îm-makam 

mûmâileyh beyninde ve te’kîde mübâderet eylemek fermânım olmağın î‘lâmen ve te’kîden 

me’mûriyetini ifhâmen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve ibkâ hükm-i münîfime matlûben ve 

[boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyet-i ma‘lûmun oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel 

ve hareketle senden me’mûl ve muntazır-ı cihândârânem olân âsâr-ı gayret ve sadâkati 

bundan böyle dâhi ibrâz ve izhâr ile istihsâli tevcîhât mehaş erbâb-ı şehriyârânem sadk-ı 

gencine vasi ve kifayet lâzım ve ahvâli mukteziyeyi pirariyi derbâr-ı şevket mekûr 

hidîvâneme tahrîr ve iş‘âra mübâderet eylemen bâbında  

Fi Evâ'il L 247 

 

1291 

Trablus ve Şam Beylerbeğisi ve Cerde146 Başbuğu Osman Pâşâ’ya, maiyetinde 

bulundurduğu yerlerin her türlü emniyet ve ihtiyâclarını karşılaması husûsunda 

hükümdür. 

                                                           
146 Hac ibadeti Müslümanların hem beden hem de mal ile yaptıkları önemli bir vecibedir. Günümüzde gelişen 

teknoloji ile birlikte ulaşım yollarında önemli bir ilerleme sağlanmış ve bu ibadetin yerine getirilmesi çok 

kolaylaşmıştır. Fakat geçmişte ulaşım yollarının ve teknolojisinin yetersizliği sebebiyle bu ibadet çok zor 

koşullarda ve oldukça uzun bir sürede gerçekleştirilirdi. Bu ibadetin zamanında ve güvenli bir şekilde yerine 

getirilmesi, bölgeyi elinde bulunduran devletlerin en önemli görevlerinden biri olmuştur. Hatta devletler bu 

görevi Müslümanlar üzerindeki otoritelerinin meşruluğunun sağlanmasının bir aracı olarak görmüşlerdir. Bu 

amaçla hacı adaylarının ve hac yollarının güvenliğinin sağlanması için Cerde ordusu denilen bir kuvvet 

oluşturulmuş ve komutanına da Cerde Başbuğu adı verilmiştir. (Bkz. İpşirli, 1993: 393.) 
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Trablus ve Şam Beylerbeğisi ve Cerde Başbuğu olub kemâkan uhdesinde ibkâ ve takrîr 

kılınan ‘Osman Pâşâ dâmet me‘aliyyeye hüküm 

Sen ki pâşâ-yı mûmâileyhsin sen emsâl ve akrânın beyninde gayret ve sadâkat ile mevsûf olub 

herhâlde muvâfık rızâ-yı hareket ve ibrâz-ı hüsn-i hizmet sa’i ve gayret olduğunun nezdi 

Hümâyûn’umda ma‘lûm ve bundan böyle dâhi senden din ve Devlet-ime lâyık hizmet ve âsâr-

ı mervi ve sadâkat zuhûru me’mûl ve meczûm olmakdan nâşi bu def‘a avâtıf-ı ‘aliye şâhâne 

ve avârıf-ı behiyye padişâhânemden inâyet-efzâ-yı sudûr olân Hatt-ı Hümâyûndan şevket 

makrun mülûkânem mûcibince zikr olunan Trablus Şam Eyâleti Ceride Başbuğluğu 

infimâmıyla uhdende ibkâ ve takrîr kılınmakta zabt-û rabtı memleket ve himâyet ve sıyânet 

âhâli ve ra‘iyet husûslarına ‘itinâ ve dikkat ve fukarâ ve zu’afâ zimmet birle hamisyad 

dâverâneme ve ibka-i Cenâb-ı Kibriya olmak mülasebesiyle cümle üzerine sana cefada rafet 

ve neşr-i mü‘esser ağmâz ederek ve ol bâbda ba‘is-i fevz ve necat olân cebeli mübeyyin 

şeri‘at-ı mutahhara Cenâb-ı peygamberiyye temessük eyleyerek herkesin âsâyiş   ve asliyete 

tarîk-i eşrefi mülûkânem içün cümleden isticlâb-ı ve iraz-ı hayriyyeye mübâderet ve (...) 

ahvâli haline dâ’îr husûslarda ve hâlâ Haleb ve Rakka Vâlîsi ve sevâhil-i periŞam-ıve havâli-i 

aristan Ser ‘asker düstûr-ı vezîrim Mehmed Pâşâ iclâlehû ile edâ-yı muhabere ve 

mekanibeden hali olmayarak tarafına her nüvvâbâ emr-î irâdesi zuhûr ederse ve ne sûretle sa’i 

ve gayret etmek lâzım gelirse ona göre iktizâsının icrâsına kemâl-i ikdâm ve mübâderet ve’l-

hâsıl tarafına mukaddem ve mu’ahhar vâki‘ olân tenbîhât-ı celîle-i şâhânem ile hareket ve 

umûr-ı cerîdeye müteferri‘ olân mehâmı lâzımına edâyı hitamın tesviye ve temşiyeti ve 

sulhunde dâhi (...) Hümâyûn ve haccâc-ı müslimînin ‘icâb-ı hâl ve hareketine tatbiken îfâ-yı 

lâzım rüzkâribe bezli celbinüknet eylemek fermânım olmağın î‘lâmen ve te’kîden 

me’mûriyetini ifhâmen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve ibkâ hükmü münîfime matlûb ile 

tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyeti ma‘lûmun oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve 

hareketle îfâ-yı levâzım sarf-ı istikamet sarf-ı rû'yet ve lâzım üzere olân ahvâl ve işâret 

derbâr-ı şevket-karârıma ve serasker müşârünileyh cânibine inhâ ve iş‘âra müsâra‘at ve hilâf-ı 

şerîf gara ve mugâyir-i rızâ-yı vaz‘ı tecvîzden be-gâyet mübâ‘adet eylemen bâbında  

Fi Evâ’il-i L 247 

 

1292  

Karaman Valisi ve İlhâken Akşehir ve Aksaray Sancakları Mutasarrıfı Âlişân Pâşâ’ya, 

maiyetindeki fakir fukarânın her türlü ihtiyâcını ve âsâyiş inin sağlamanması 

husûsunda hükümdür.  
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Karaman Vâlîsi ve İlhâken Akşehir ve Aksaray Sancakları Mutasarrıfı olub kemâkan 

uhdesine ibkâ ve takrîr kılınan vezîrim Âlişân Pâşâ iclâlehûya hüküm 

Sen ki vezîr-i müşârünileyhsin sen vüzerâ-yı ‘izâmım beyninde kemâkan gayret ve sadâkat ve 

vakûr-î hamiyyet ve istikamet ile mevsûf olarak şimdiye kadar me’mûr ve müstahdem 

olduğunun hidemât-ı Devlet-i ‘Âliyye ve mesâlihi Saltanat-ı Seniyye’mde vâki‘ olân sa’i ve 

gayretin nezdi mekar mevkir-i mülûkanemde ma‘lûm ve inşa olduğun bundan böyle dâhi 

senden din-i mübin ve Devlet-i ‘Âliyye-i zâhir ve himmetime lâyık ve mezuc mekârim imzâc 

hidîvâneme muvâfık hüsn-i hizmet ve sadâkat beruri me’mûl ve mahrum olmakdan nâşi bu 

def‘a avâtıf-ı ‘Âliyye-i Mülûkâne ve avârıf-ı behiyyine padişâhânemde inâyet sudûr olân 

Hatt-ı Hümâyûn-ı şevket makrun hattı tevanem mûcibince Karaman Eyâleti ilhâken Akşehir 

ve Aksaray Sancakları uhdene ibkâ ve takdîr kılınmakla eyâleti merkûme nüvvâbeyn 

mezbûreyni kemâkan mutasarrıf ve fukarâ pürur mütesellimler ile idâre ederek zabt-û rabta 

memleket ve def‘ ve ref‘ erbâb-ı şurur ve mefsurun ile zat-ı şevket simat tâcidârâneme ve 

meya‘en Cenâb-ı Rab izzet olân âhâli-i memleket ve fukarâyı ra‘iyetin himanet ve sıyânetleri 

ve fukarât ve (...) tefri eden kâffe-i musalihin bir def‘a rastı tanzîm ve temşişi ve haccâcı sevi 

(...) taşra havza-i hükümetten belamet İslâm erbâb ve zehileri esbâbını istihsâline ve sen dâhi 

mukaddemce me’mûr olduğun vechile ‘amel ve hareketle herhâlde ağur meyanet-mevfûr 

padişâhânemde ibrâz-ı hüsn-i hizmet ve sadâkata sarf-ı parayı liyâkat sarf-ı nakdiyet eylemek 

fermânım olmağın î‘lâmen ve te’kîden me’mûriyetinin ifhâmen işbu emr-î celîlü’l-kadrim 

ısdâr ve ibkâ hükmü münîfime matlûben [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyet ma‘lûmun 

oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel ve hareketle senden me’mûl ve muntazır şâhânem olân 

reşid ve zemîn ve gayret ve hamiyyet lüzûmunu bundan böyle dâhi ibrâz ve izhâr ve istihsâl 

rızâ-yı Hümâyûn iktizâ-yı padişâhâneme bezl ve sa‘y ve iktidârının isticlâb-ı tevcîhâtımın ol 

dâverâneme ve kadr-ı sa’i ve gayret ve lâzımü’l-inhâ olân ahvâl ve keyfiyet ve ihbârı peyabi 

derpar-ı şevket-karârına tahrîr ve iş‘âra mübâderet eylemen bâbında  

Fi Evâ’il-i L 47 

 

Sayfa 187 

 

1293 

Karahisar-ı Sahib ve Merteşe Sancakları Mutasarrıfı Eski Sadrazam Mehmet Emin 

zâde Pâşâ’ya, bu güne kadar aklı selimle yürüttüğü görevini devâm ettirmesi husûsunda 

hükümdür. 
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Hâlâ Karahisar-ı Sahib ber-vech-i muhassıllık Merteşe Sancakları mutasarrıfları olub bu def‘a 

erayiş mezbûreyn uhde-i hamiyyette îfâ ve takrîr kılınan sadr-ı esbak vezîrim Mehmed Emin 

zâde Pâşâ iclâlehûya hüküm  

Sen ki vezîr-i müşârünileyhsin vüzerâ-yı ‘izâm setude seyr ve vükelâ-yı fehhâm merzü’l-

eserin beyninde kemâl-i kâr-ı agâhı ve derabin ve vakûr-î mehhâm iştabı ve hamiyyetle 

ma’rûf olarak şimdiye kadar me’mûr ve müstahdem olduğun hidemât-ı Devlet-i ‘Âliyye ve 

mehhâmı Saltanat-ı Seniyye’mde akilane vukû‘u bulan tavır ve hareketin nezd-i mekârim-

mevfûr mülûkanemde ma‘lûm ve bundan böyle dâhi senden o hâlde din-i mübin ve Devlet-i 

‘Âliyye ile rehin olmak icâb-ı vakt ve hale mutabık hizmeti mürûra ve mesâği-i meşkûra 

pürur ve zuhûru husûle ve mahzun olmakdan nâşi bu def‘a avâtıf-ı ‘Âliyye-i şâhâne-i ol kirâm 

padişâhâne ve avârıf-ı behiyye-i kâmile ihkarım şehni şâhânemden şerefbahş sahîfe-i südûr 

olân Hatt-ı Hümâyûn-ı şevket makrun tâcidârânem mûcibince zikr olunan Karahisâr-ı Sâhib 

ve menteşe Sancakları uhde-i âhâlininde îfâ ve takrîr kılınmakla meçhul ve mefatur 

olduğunun (...) muktezâsı üzere kemâkan zabt-û rabta memleket ve himâyet ve sıyânet âhâli 

ve ra‘iyet husûsunlarına dikkat ve darende ba‘is fevz ve necat olân şeri‘at-ı mutahhara Cenâb-

ı peygamberiye kavil ve temessük ederek ve cümle üzerine best-i harc ra’fet ve neşri müesser 

şefkat ve adalet eyleyerek taraf-ı eşref-i mülûkaneme cümleden istincab ve adat-ı hayriyyeye 

sarf ve mara-yı liyâkat ve menteşe Sancağı muhassıllık valinin dâhi vakt-î zamânıyla cümle 

te’diyesi husûsuna mübâderet eylemek fermânım olmağın î‘lâm ve te’kîd me’mûriyetini 

ifhâmen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve îfâ hükmü mütekamiye ve savb [boş] ile tesyâr 

olunmuşdur imdi keyfiyeti melumun hamiyyet mürûrun oldukda ber-vech-i meşrud ‘amel ve 

hareketle me’mûl ve tanzîm şehriyârânem olân kâr-ı agâhı ve ra’fet ve hayhavahi ve istikamet 

lüzûmunu bundan böyle dâhi ibrâz ve mazhar ile istihsâl tevcîhât muhâsebe-i mülûkaneme 

sarfı kencine-i vasi ve mümkün ve lâzımü’l-inhâ olân keyfiyeti derbâr-ı emr-î muktedar 

hidîvâneme tahrîr ve işâret etmek bâbında  

Fi Evâ’il-i L 247 

 

1294 

Vize ve Pınar Hisarı ve Kırkkilise ve Samakluhak Kazâları Nâ’ibleri’ne ve âyân ve iş 

erlerine, top ve cephâne vesâ’îre mühimmât ve arabalarının tekerlekleri için lâzım gelen 

kerestenin Devlet-i Aliyye’ye peyder pey gönderilmek yerine, başıboş bazı kesimlerce 

disiplinsiz bir şekilde kesidiği ve bu davranışların önüne geçilmesi husûsunda 

hükümdür. 
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Vize ve Pınar Hisarı ve Kırkkilise ve Samakluhak kazâları nâ’iblerine ve â‘yân ve vücûh-ı 

memleket ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm  

Tophâne-i ‘Âmire ve hamiyyethâne-i mamuremde peyderpey i‘mâl bulunmak bulunmakta 

olân top ve cephâne vesâ’îre mühimmât ‘arabalarının tekerlekleri içün lâzım gelen esir 

mezbûr vesâ’îre ecnas kirâsına öteden beri Vize ve Pınar Hisarı ve Kırkkilise ve Samakluhak 

cibâlilerinden kat‘ ve celb olunmakda iken bu esnada ba‘zı kasaba ve karye âhâlisi kendi 

mücerred hayır ve menfa‘atleri zımnında zikr olunan ta‘atlerin isticarını bir tarafdan kat‘ ve 

ikrar ile esnafa ferağat etmekte oldukları istihbâr olunmuş olub maruz zikr esir mirhur 

kerestesi ol tarafdan celb olunmağa muhtâc olduğuna binâen ol vecihle dağlarda olân kereste 

bir tarafdan kara âhâlisi tarafından kat‘ ve hark olunduğu hâlde zikr olunan esir mirhur 

kerestesine mübeyyin fukarân gelerek umûr-ı cihadiyesine olân top ‘arabası mâddesine sekte 

irâs edeceği derkâr olarak husûsularının men‘i küllî ile men‘i lâzımeden olduğu beyânıyla fi 

mâ-bâ‘d maruz zikr dağlıların bilâ-fermân kereste kat‘ ve hark olunmak üzere sen ki nâ’ibler 

vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz size hitâben emr-î şerîfim südûrunu Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden 

hâlâ tophâne-i Amirem nâzırı iftihâr Mehmed ‘Arif dâme mecdihû bâ-takrîr îfâde ve ihbâr 

etmekden nâşi vech-i meşrûh üzere ‘amel olunmak fermânım olmağın tenbîhen ve te’kîden 

mahsûsen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi (...) zikr olunan 

kazâlar cibâlilerinden şahıs olânların bilâ-lakayd kereste kat‘ ve hark edememesi esbâbı 

istihsâle mezîd-i ihtimâm ve mübâderet eylemeniz İrâde-i Seniyye’m mukaddesasından idüğü 

ve hilâf-ı vaz‘a ira’et ruhsat hakkınızda mûcib mefarız olduğu ma‘lûmunuz oldukda ber-

minvâl-i muharrer ‘amel ve hareketi ol vakit emr-î İrâde-i seniyye padişâhâneme bi’l-ittifâk 

mezîd-i ihtimâm ve dikkat olunmakdan be-gâyet hazer ve mücânebet eylemeniz bâbında  

 Fi Evâsıt-ı L 247 

 

1295 

Ankara’dan talep edilen hartocu husûsunda, Ankara Nâibi’ne  ve Dergâh-ı Muallam 

gediklilerinden Ankara Sancağı Mütesellimi Mustafa Bey’e ve bi’l-cümle iş erlerine 

hükümdür. 

Ankara Nâ’ibi’ne  ve Dergâh-ı Mu‘allam  gediklilerinden Ankara Sancağı Mütesellimi 

Mustafa zîde mecdihûya ve zikr-i âtî husûsuna bu def‘a Tophâne-i Âmire’m tarafından 

mübâşir ta‘yîn olunan [boş] â‘yân ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erleri zîde 

kadrihûmaya hüküm  
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Tophâne-i Âmire’m ehem mühîm haft behâsından olân hartoculuk meşalinin Dersa‘âdet’imde 

ve matlûb üzere tedâriki emirü’s-seyr olub anbarlarda vücûdu şaki dâhi şimdiye kadar etrâf ve 

ihrâc ve irsâl olunmuş olunmakda olân külliyetli dolapta harç ve sarf ile el-hâletü hazihi 

mevcûdu azalmış olduğuna mebni etrâfa ‘ale’l-hesâb akçeler î‘tâsıyla bir tarafdan tedâriki 

emrine ikdâm olunmakda ise de vürûd iden şakiler gönderilen numunelere muvâfık olduğuna 

ve bugünlerde Tophâne-i Âmire’m içün la akıl yüz bin arşından mütecaviz meşalinin sürat 

tedârik ve celbi ebniye-i vücûda idüğüne binâen Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden hâlâ Tophâne-

i Âmire’m nâzırı iftihâr ‘Arif Bey dâme mecdihû tarafından yedine külliyetli akçe î‘tâ 

kılınmak üzere mahsûs mübâşir kâfiliyle ve matlûb olân meşalinin tûl (...) ve saflığı 

gönderilen numuneye mutabık gelmek ve eğer mutalea olunmazsa kabûl olunmaya rûz-ı 

şerîfini sen ki mûmâileyhsin tarafına Rical-i olmak ve mübâyâ‘a devletlerinden beher arşının 

kırk beşer paradan icâb eden fiyâtı maktulesi mübâşir-i mûmâileyh yedine an fâkir î‘tâ ve 

teslîm ve kiraları dâhi had-ı izâlde vaz‘ ve ta‘yîn kılınmak üzere Ankara Kazâsı’ndan elli bin 

arşın hartoculuk meşalinin seri‘ân teslîm ve i‘mâl etdirilmesi ve ol mikdâr meşali tekmîl 

olmadıkça mahal âhere kat‘îyen meşali yünü ve hartoculuk meşali Bey‘ ve fürûht olunmaması 

bâbında emr-î şerîfim südûru bu def‘a nâzır mûmâileyh tarafından bâ-takrîr îfâde ve inhâ 

olunub husûs-ı mezkûr vakit ve hale göre ehem-i mehâmdan olmakdan nâşi vech-i meşrûh 

üzere ‘amel ve hareket olunmak fermânım olmağın  

 

Sayfa 188 

 

tenbîhen ve ikdâmen mahsûsen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve mübâşir-i mûmâileyh ile 

tesyâr olunmuşdur imdi vüsulü emr-î şerîfimde matlûb olân elli bin arşın meşaliyi imfiham 

re’yi ve ma‘rifetin ve mübâşir-i mûmâileyh ma‘rifetin cümle ittifakıyla gönderilen numuneye 

tatbiken merkûm ikdâm teslîm ve i‘mâl etdirilmesi beher zirâda kırkbeşer paradan icâb eden 

behâsının mübâşir-i mûmâileyh yedinden ahz ve ashâbına î‘tâ ve teslîm ve kiralarını had ve 

itidalde kat‘ ve tanzîm birle seri‘ân ve â‘cilen Dersa‘âdet’ime sevk ve irsâline ‘itinâ ve dikkat 

eylemek senden kat‘ı matlûb-ı padişâhânem idüğü ve bu bâbda ağmâz ve rehâvetle matlûb 

olân mezkûr ol mikdâr meşali seri‘ân Dersa‘âdet’ime gönderilmemek ve bunlar tekmîl 

olunmadıkça mahal âhere bir dirhem meşali yünü ve (...) ve hartoculuk meşali Bey‘ ve 

fürûhtuna irâ’et ruhsat olunmak lâzım gelir mes‘ûl ve münâsib olunacağında şübhe olmadığı 

ma‘lûmun oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve hareketle icrâ-yı emr-î İrâde-i 

padişâhânem kemâl-i ikdâm ve gayret ve sen ki nâ’ib vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz vaz‘ı-çün 

emr-î şerîfim sizin dâhi meczûmunuz olarak mûcib ve muktezâsının icrâsına bi’l-ittifâk sarf 
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ve sa‘y ve kudret ve hilâfından be-gâyet tevakki ve mübâ’adet eyleyesiz ve sen ki mübâşir-i 

mûmâileyhsin sen dâhi muktezâ-yı me’mûretin üzere seri‘ân bu tarafdan hareketle savb-ı 

me’mûra urub kazâ-i mezbûrdan matlûb olân sâlifü’z-zikr ellibin arşın hartoculuk meşaliyi 

ma‘rifetin ve cümle ittifâkıyla kazâ mezbûrda seri‘ân ve i‘mâl etdirib ve beher zirâ‘ının (silik) 

mezkûr ile icâb eden behâsını dâhi sana î‘tâ kılınan akçeden an nakit ashâbına î‘tâ birle bir an 

evvel Tophâne-i Âmire’m tarafına nakl ve isâline dikkat ve gayret ve imrâr-ı vakti tecvîzden 

ziyâde hazer ve mücânebet eylemeniz bâbında  

Fi Evâsıt-ı L 247 

 

1296 

Sivas Mütesellimi İbrâhîm Sa‘id  ve Karahisar-ı Sahib ve Kolhisar Kazâları Nâ’iblerine 

ve Zile Hassı Voyvodasına, Karahisar ve Kolhisar kazâlarında yerleşik olân Yahillu 

aşiretinden 80 kadar kişinin bazı eşkıyalarca canına malına kast edildiği anlaşılmış olub 

bu husûsuta gereğinin yapılması, âsâyiş  ve huzûrun sağlanması ve insanların 

güvenlikleri için elinizden gelenin yapılması husûsunda hükümdür. 

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Sivas Mütesellimi İbrâhîm Sa‘id  dâme mecdihûya 

ve Karahisar-ı Sahib ve Kolhisar kazâları nâ’iblerine ve Zile Hassı Voyvodası zîde mecdihûya 

ve zikr-i âtî husûsuna Dersa‘âdet’imden, mahsûs mübâşir ta‘yîn olunan [boş] zîde mecdihûya 

hüküm  

Fi’l asl Karahisar ve Kolhisar kazâlarında mütemekkin olân Yahillu ‘Aşiretinden olub beş on 

seneden beri Zile hassâ dâhilinde ve kefirabad taraflarında ve Bozok Sancağının Zileye ve 

civâr olân mahallerinde mukata’ât olunmuş bulunan seksen hâne kadar eşhaz kendi hallerinde 

beyleriyle bi’l-ittifâk âhâli fukarânın mal ve hayvânâtlarını sirkat ve alenen azab ve garet ve 

günagün şefa‘at ve şekavete cesâret etmekte oldukları sen ki voyvoda-i mûmâileyhsin tarafına 

îfâde ve inhâ olunmuş ise de eşhas mezbûrun bu güne rahne ve mazaratları etdiğine 

bakılmayarak içlerinden ba‘zıları ahz ve bâ‘dehu akçe ahzıyla sebilleri tahliye olunmuş ve 

hatta beyleri olân hayilete dâhi ilbas hâl‘at kılınmış olduğu bu def‘a bi’l-ihbâr tahkîkinizde 

şâhânem olub senin bu misillü kirve eşkıyaya mümameşet ile fukarâ ve za‘îfâ-yı bazâde-i 

cenul hasarat eylemek bi’l-vücûh rızâ-yı Hümâyûn’uma münafi ve mugâyir olarak icrâ-yı 

tedibini icâb eylemiş ise de bu def‘a afv ve ağmâz ile ikradı mezbûrenin Fil kâdîm sâkin 

oldukları ‘aşiretleri her vakitte iskânları husûsuna İrâde-i ‘Âliyyem müte‘allik olarak bu 

husûsa mûmâileyh [boş] Dersa‘âdet’imden, mübâşir ta‘yîn olunmuş ve beyleri olân ‘Osman 

Bey’in dâhi ashâb-ı ikbalin kavvâs mübâşeretiyle nefi ve tefribi zımnında başkaca emr-î 

şerîfim tasdir ve tesyâr kılınmış olmağla siz ki mütesellim ve voyvoda-i mûmâileyhümâsız 
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vusûl-ı emr-î şerîfte ikrad mezbûreyi ma‘rifetiniz ile toplayıp mute‘med olânlar terkin ederek 

mübâşir-i mûmâileyhe teslîmen Karahisar ve Kolhisar taraflarına tard ile ta‘yîn ile şer‘ ve 

mazaratlarından fukarâ vazinin tahlisleri emr-î ehemîne ziyâde ihtimâm ve sıdk-ı mukadderet 

eylemeniz fermânım olmağın î‘lâmen ve tenbîhen ve ikdâmen mahsûsen işbu emr-î celîlü’l-

kadrim ısdâr ve mübâşir-i mûmâileyh ile tesyâr olunmuşdur imdi bâlâda beyân olunduğu 

vechile ikrad mezbûrenin ‘aşiretleri derûnuna kemâ-fi’l-evvel iskânları İrâde-i ‘Âliyye’m 

muktezâsından idüğü ve bu bâbda ağmâz ve rehâvet ve sarf ve harc ve hitabet hakkınızda 

mûcib ‘azab ve mes‘ûliyet olacağı ma‘lûmunuz oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel ve 

harekete iktidârım ve hilâfından tevakki ve mübâ’adet eylemeniz ve sen ki mübâşir-i 

mûmâileyhimsin mazmûn-ı emr-î şerîfim senin dâhi meczûmun olarak muktezâ-yı 

me’mûretin üzere seri‘ân bu tarafdan hareket ve mürûru ma‘rifetin ve mütesellim ve voyvoda-

i mûmâileyhümâ ma‘rifetiyle ikradı mezkûrenin cümlesi oldukları mahallerinde tahrik ve 

ihrâc ve doğru kazâteyn-i mezbûreteynde olân ‘aşiretleri derûnuna îsâl ile itmâm emr ve 

me’mûreyn ve mübâşeret ve icrâ-yı emr-î İrâde-i Seniyye’mle îfâ-yı lüzûm hizmet güzârı ve 

sadâkate (...) ve mugâyiri vaz‘ı tecvîzden hazer ve mücânebet ve siz ki nâ’ibler 

mûmâileyhümâsız siz dâhi ikradı mezbûraları alır ve ‘aşiretleri derûnuna iskân ederek 

keyfiyeti Dersa‘âdet’ime tahrîr ve î‘lâma mübâderet eylemeniz bâbında  

Fi Evâhir-i L 247 

 

1297 

Sivas Mütesellimi Seyyid İbrâhîm Sa‘id  Bey’e, ve Sivas Sancağı’nda bulunan kazâların 

kadı ve naiblerine, Sivas ve Bozok ve Kırşehir Sancaklarında ba‘zı fenalık düşünen 

kimseler olduğu ve bu kimselerin halkın rahatını kaçırdığı bu nedenle de bu tür 

eşkıyaların bulunduklaı mahâlden def edilmeleri husûsunda hükümdür. 

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Sivas Mütesellimi Seyyid İbrâhîm Sa‘id  dâme 

mecdihûya ve Sivas Sancağı’nda vâki‘ kazâların kûzât ve nevvâbına ve â‘yân ve voyvodegan 

ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm  

İkrad ‘aşâyirden ba‘zı habaset kimesneler bu eyâlette Sivas ve Bozok ve Kırşehir 

Sancaklarında Zile hassâ dâhilinde geşt ü güzâr ve hilâf-ı şer‘-i şerîf katl-i nüfûs ve gasb-ı 

emvâl misillü harekata ictisar ve ebna‘isiyle dâhi isâli raht ve hasar etmekte oldukları bu def‘a 

tahkîk ve istihbâr olunub ziyâde hizmete iktidâra şâhânemde her tarîkin emr ve âsâyiş  te âhâli 

ve fukarâ ve acize ve zu’afânın sâye-i merahi mevaye padişâhânemde meşri ilhal ve sarfa 

ikbal olânları matlûb ve mültezim Mülûkâne’m olduğunu zâhir ve mamamfih ikrad mezbûre 

eşkıyâsının hilâfı şeri‘at gara bu misillü harekete cüredleri min-külli’l-vücûh rızâ-yı me‘alim 
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ve rızâ-yı şehriyârâneme mütebaki ve (silik) celbini eşkıya-yı mezbûrenin Sancakları 

derûnlarından tard ve def‘leriyle fukarâ ve za‘ifanın rahatlarına ikdâm mübâderet eylemeleri 

husûsu Bozok ve Kırşehir Sancakları mütesellimleriyle zile hassâ voyvodasına vesâ’îre lâzım 

gelenlere başka başka evâmir-i şerîfem tasdir ve tesyârmiyle tevcîh ve tenbîh olunmuş 

olmağla siz ki mütesellim kapucû-başı ve kûzât ve nevvâb vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz siz dâhi 

eşkıya-i mezbûrenin ol tarafdan bayi vechikan tard ve ibkalarıyla istihsâl esbâbı içün belad ve 

istikmâl istirahat derayiş âhâli ve â‘yân husûsuna bi’l-ittifâk mezîd-i ihtimâm ve mübâderet 

eylemeniz fermânım olmağın imdi ihtimâmen mahsûsen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve 

[boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi bâlâda muharrer olduğu vechile ikradı mezbûre eşkıyâsının 

âlâ ledi hâl Sancağınız derûnunda tard ve icrâ cihetiyle fukarâ ve zu’afânın eşed 

vaziyetlerinden tahlisleri sizden matlûb-ı Mülûkâne’m idüğü ve bu bâbda ağmâz ve rehâvet 

vukûuna rızâ-yı şerîfim olmadığı ma‘lûmunuz oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel ve hareket 

eylemeniz emr-î İrâde-i padişâhânem kemâl-i ‘itinâ ve gayret ve hilâfından tecvîz sarfı kavli 

ve mübâ‘adet  

 

Sayfa 189 

 

1298 

Bozok Sancağı Mütesellimi Akdağ Mâden Emini el-hâc Hüsrev Bey’e, ve adı geçen 

sancağın hakimlerine vesâîreye eşkıyanın defi ve âsâyiş in sağlanması husûsunda 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Dergâh-ı ‘Âmire Kapucû-başılarından Bozok Sancağı Mütesellimi Akdağ M‘âden Emini el-

hâc Hüsrev dâme mecdihûya ve livâ-yı mezbûrun hükkâmına vesâ’îre  

Aslı gibi 

 

1299  

Kırşehir Sancağı’nın Hükkâmına ve Kırşehir Sancağı Mütesellimi ve Gümüşkan 

Madeni Emini Abdurrahman zîde mecdihûya vesâîreye eşkıyanın defi ve âsâyiş in 

sağlanması husûsunda hükümdür. 

Kırşehir Sancağı’nın Hükkâmına ve Kırşehir Sancağı Mütesellimi ve Gümüşkan Madeni 

Emini ‘Abdurrahman zîde mecdihûya vesâ’îre  
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Kırşehir Sancağının Hükkâmına ve Kırşehir Sancağı Mütesellimi ve Gümüşkan Madeni 

Emini Abdurrahman zîde mecdihûya vesâî’reye eşkıyanın def‘i ve âsâyişin sağlanması 

husûsunda hükümdür. 

 

1300 

Zile Nâ’ibi ve Zile Kadısı ve voyvodası vesâîreye eşkıyanın defi ve âsâyiş in sağlanması 

husûsunda hükümdür. 

Zile nâ’ibi ve Zile Kadısı ve voyvodası [boş] zîde mecdihûya vesâ’îre  

 

1301 

İstanbul Gümrük Emini Mehmet Salih Bey Bey’e, ve Ekin Nâ’ibi’yle Der-i Aliyye’den 

Ekine varıncaya değin yol üzerinde bulunan kazâların kadı ve naiblerine, kölemen 

tâifesinin Mısıra gitmeleri yasak olduğundan bu konuda hiçbir şekilde gevşek 

davranılmamakla berâber, Hasan isimli bir kişinin kefil aracılığıyla izin aldığı ve Ekin 

yerine sağ sâlim gidip gelmesi husûsunda ona yardımcı olunmasına dâ’îr hükümdür. 

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından hâlâ İstanbul Gümrük Emini Mehmed Salih Bey 

dâme mecdihûya ve Ekin Nâ’ibi’yle Der’âliyye’mden, Ekine varıncaya yol üzerinde vâki‘ 

kazâların kûzât ve nevvâbına vesâ’îre zâbitân ve gümrük emîni zîde kadrihûmaya hüküm 

Kölemen tâ’ifesinin cânib-i Mısıra imrârı memnu olduğuna binâen tüccar vesâ’îre Keşan 

yedleriyle veyahûd elden ele nakl sûretiyle hiçbir tarafdan iklimi Mısıra hakkı ve hali bir fâkir 

gulam salıverilmeyip husûsu mezbûra ‘ale’d-devâm nezâret ve ihtimâm olunmak ve hafite-i 

tebdîli hey'et ile her kim imrâra mütecasir olur ve hangi mahalin me’mûrları câniblerinden 

ruhsat verilirse gerek kölenin ashâbı olân tüccar ve esirciler ve gerek me’mûrlardan ağmâz ve 

tesâmüh edenler şediden teyir kılınmak ve herbarı tahsin birle bir takrîr berren ve bahren 

magara kaçırılmak üzere iken zâbitân ve gümrükçü vesâ’îreleri taraflarından haber alınıp ahz 

olunan gulam [boş] olub sahibi her kim olursa olsun Dersa‘âdet’ime gönderilmek ve bu 

makûle götürülen gulam sefinede bulunursa sefinesi cânib-i miriden zabt içün sefine ve re'isi 

tevkîf ile tahkîki bu tarafa bildirilmek üzere mukabelelere her tarafa neşr olunmuş olân 

tenbîhât iki yüz yirmi beş târîhinden Hatt-ı Hümâyûn-ı şevket makrun mûcibince memâliki 

mahrûseme evâmir-i celîle Mülûkâne’m ısdâr ve tesyârıyla te’kîd kılınmış olub el-hâletü 

hazihi kasab tâ’ifesinden Hasan nâm kimesnenin sidde-i sâ‘adetime tefriğ eylediği arz-ı 

hâlinde merkûma malın olduğu Rumi-i âsıl orta boylu ter bıyıklı Hüseyin nâm bir nefer 

gulamını vatanı asliyesi olân Eklinye bi’l-mu‘ayyene götürmek murâd eylediği beyânıyla 
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î‘lâm merkûmun mürûruna muhâlefet olunmak bâbında emr-î şerîfim südûrunu istid‘â 

etmekden nâşi husûsu mezbûr sen ki İstanbul gümrüğü emîni mûmâileyhsin sana ledi’l-havâle 

gulam mezbûr merkûmu bi’l-mu‘ayene Ekin tarafına götüreceğine ve vusûlünü muşa‘ar 

mahallinde î‘lâmı şer‘i götürüp ibrâz edeceğine azab kapısında sâkin kasab Ahmed nâm 

kimesne kefil olmuş olduğundan bahsle mürûriyet ruhsatı hâvi emr-î şerîfim î‘tâsını î‘lâm 

etmekle î‘lâmı mûcibince ‘amel olunmak fermânım olmağın imdi bu vesîle ile hakkı vechile 

cânib-i mısıra gulam imrârına ruhsat ve cevaz gösterilmek emr-î şerîfimle maruz zikr bir nefer 

gulamın imrârına ruhsat verildiği ma‘lûmun oldukda ber-vech-i meşrûh ‘amel ve hareket 

eyleyesin ve sen ki esnâyı râhda vâki‘ kûzât ve nevvâb vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz mazmûn-ı 

emr-î şerîfim sizin dâhi meczûmunuz olarak fakat gulam mezbûrun imrârına irâ’et ruhsat ve 

sen ki nâ’ib mûmâileyhsin gulam mezbûr ol tarafa ledi’l-vürûd işbu emr-î şerîfim hıfzı içün 

ve husûsunu mübeyyin î‘lâmınla maan iade ve irsâle mübâderet eylemeniz bâbında  

Fi Evâhir-i R 247 

 

1302 

Gümrük Emini mûmâileyh ve İznikmid Nâ’ibi’yle Dersa‘âdet’ten, İznikmid’e varıncaya 

kadar yol üzerinde bulunan hakimlere vesâîreye, Kocaeli Sancağı Mütesellimi Tâhir 

Bey’in hizmetinde istihdam için 15 yâşında Rum asıllı bir nefere yardımcı olunması 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Gümrük Emini mûmâileyh ve İznikmid Nâ’ibi’yle Dersa‘âdet’imden, İznikmid’e varınca yol 

üzerinde vâki‘ hükkâm vesâ’îre [boş] mülahekan Divân-ı Hümâyûn’dan Es-Seyyid Mehmed 

emîn zîde mecdihûnun südde-i sâ‘adetime tefriğ eylediği memhûr takrîrinde mûmâileyh 

müdür umûru olduğu Koca-ili Sancağı Mütesellimi Tâhir zîde mecdihûnun hizmetinde 

istihdam içün Dersa‘âdet’imden, iştira etmiş olduğu tahminen on beş yaşında Rumi-i asl bir 

nefer gulamı mütesellim mûmâileyh cânibine götürmek murâd eylediği beyânıyla gulam 

mezkûrun mürûruna muhâlefet olunmak bâbında emr-î şerîfim südûrunu istid‘â etmekden nâşi 

husûsu mezbûr sen ki İstanbul Gümrük Emini mûmâileyhsin sana ledi’l-havâle mütesellim 

mûmâileyhin bir fâkir gulamı bu def‘a ol cânibe i‘zâm olacağına vüsulünü muşa‘ar 

mahallinden i‘lam götürüp ibrâz edeceğine kapu çukadarı Emin nâm kimesne nasb ve 

müte‘ahhid olunduğundan bahsle mürûruna ruhsatı hâvi                                 

 Fi Evâhir-i R 247 
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1303 

Gümrük Emini ve Midilli Nâ’ibi’yle Dersa‘âdet’ten,, Midilli’ye varıncaya kadar yol 

üzerinde bulunan hakimlere, Aşık Hasan isimli bir kimse arz-ı hâlinde, 20 yaşında 

Çerkes asıllı bir gulamı Midilli’ye götürmek arzusunu belirtmiştir. Bu husûsta gereğinin 

yapılmasına dâ’îr hükümdür. 

Bir sûreti  

Yine Gümrük Emini mûmâileyh ve Midilli Nâ’ibi’yle Dersa‘âdet’imden,, Midilliye varınca 

yol üzerinde vâki‘ hükkâma ve gümrük emîni [boş] zîde kadrihûma ile [boş] Aşık Hasan nâm 

kimesnenin Dersa‘âdet’ime tefriğ eylediği arz-ı hâlinde merkûmun elinde olduğu Çerkezül asl 

tahminen yirmi yaşında bir nefer gulamını hizmetinde istihdam içün memleketi olân Midilliye 

götürmek murâd eylediği beyânıyla gulam mezkûrun mürûruna muhâlefet olunmak bâbında 

emr-î şerîfim südûrunu istid‘â etmekden nâşi husûsu mezbûr sen ki İstanbul Gümrük Emini 

mûmâileyhsin sana ledi’l-havâle merkûm mâlik olduğu Çerkes’ül asl bir nefer gulamını 

Midilliye götüreceğine ve vusûlünü muşa‘ar mahallinden î‘lâmı şer‘i götürüp ibrâz edeceğine 

î‘tâ kapıçukadarı Süleyman nâm kimesne nasb ve müteahhid olduğundan bahsle mürûruna 

ruhsatı hâvi emr-î şerîfim î‘tâsını î‘lâm etmekle  

Fi Evâhir-i B 247 

 

1304 

Gümrük Emini ve Kirmasini Nâ’ibi’yle Dersa‘âdet’ten, Kirmasini’ye varıncaya kadar 

yol üzerinde bulunan kazâların kadı ve naiblerine, Mustafa isimli bir kimsenin arz-ı 

hâlinde Rum asıllı bir neferini vatanına götürmek istediğini belirtmiştir. Bu husûsta 

gereğinin yapılmasına dâ’îr hükümdür. 

Bir sûreti  

Gümrük Emini mûmâileyh ve Kirmasini Nâ’ibi’yle Dersa‘âdet’imden, Kirmasini varınca yol 

üzerinde vâki‘ kazâların kûzât ve nevvâbına ve Gümrük Emini [boş] zîde kadrihûmaya 

hüküm Mustafa nâm kimesnenin Dersa‘âdet’ime tefriğ eylediği arz-ı hâlinde merkûm mâlik 

olduğu Rumül asl bir nefer gulamını vatan-ı asliyesi olân Kirmasini bi’l-mu‘ayyene götürmek 

murâd eylediği beyânıyla gulam mezkûrun mürûruna muhâlefet olunmamak bâbında emr-î 

şerîfim südûrunu istid‘â etmekden nâşi husûsu mezbûr sen ki İstanbul gümrük emîni 

mûmâileyhsin sana ledi’l-havâle merkûm mâlik olduğu Rum’ül asl  
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Sayfa 190 

 

bir nefer gulamını Kirmanisiye götüreceğine ve vusûlünü muşa‘ar mahallinden î‘lâmı şer‘i 

götürüp ibrâz edeceğine Sultan Mehmed Şekerci hanın karşısında berber Mustafa nâm 

kimesne müteahhid ve kefil olmuş olduğundan bahsle mürûruna ruhsatı hâvi emr-î şerîfim 

î‘tâsını î‘lâm etmekle  

 

1305 

Şam-ı Şerîf Mevlasına ve Kapucû-başılarından İstanbul Gümrük Emini ve İstanbul’dan 

Şam-ı Şerîf’e varıncaya kadar yol üzerinde bulunan yetkililere, Dergâh-ı Mu‘allam  

Kapucû-başılarından Himmet Bey’in isteğine binâen bir neferinin Şam-ı Şerîf’e 

gönderilmesi husûsunda gereğinin yapılmasına dâîr hükümdür. 

Şam-ı Şerîf Mevlasına ve Kapucû-başılarından İstanbul Gümrük Emini mûmâileyh ve 

İstanbul’dan Şam-ı Şerîf’e varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâma vesâ’îre zâbitân ve gümrük 

emîni zîde kadrihûmaya hüküm  

Bu def‘a Şam-ı Şerîf Mütesellimi nasb olunan Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından 

Himmet dâme mecdihû mâlik olduğu Rüstem nâm bir nefer gulamını hizmetinde istihdam 

içün bi’l-mu‘ayyene Şam-ı Şerîf’e göndermek murâd eylediği beyânıyla gulam mezbûrun 

mürûruna muhâlefet olunmamak bâbında emr-î şerîfim südûrunu mûmâileyh tarafından istid‘â 

olunmakdan nâşi husûsu mezbûr sen ki İstanbul gümrük emîni mûmâileyhsin sana ledi’l-

havâle mûmâileyh gulam mezbûru bi’l-mu‘ayyene Şam-ı Şerîf’e götüreceğine ve vüsulunü 

muşa‘ar î‘lâm-ı şer‘i ibrâz etdireceğine hayriyye (...) Süleyman zîde kadrihû ta‘ahhüd ve tekfil 

etmiş olduğundan bahsle mürûruna ruhsatı hâvi emr-î şerîfim î‘tâsını î‘lâm etmekle  

Fi Evâsıt-ı R 247 

 

1306 

Gulam mezbûrlar vücûh-ı mûmâileyhümâ yanında olmalarını natık vârid olân î‘lâm mazmûnu 

fermân-ı ‘âli şerh verildiği mukâyyid 

Fi 25 M 47 

Dergâh-ı Mu‘allâm Kapucû-Başılarından hâlâ İstanbul Gümrük Emini Mehmet Salih 

Bey’e, ve Bilecik Kazâsı Nâibi’ne  ve Dersa‘âdet’ten, Bilecik’e varıncaya kadar yol 

üzerinde bulunan hakimler vesâ’îre, Bilecik Voyvoda’sı İsmail Bey’in, bir Rum asıllı 

gulamnı Bilecik’e götürmek isteğinin, yerine getirlmesi husûsunda hükümdür. 
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Dergâh-ı Mu‘allâm Kapucû-başılarından hâlâ İstanbul Gümrük Emini Mehmed Salih Bey 

dâme mecdihûya ve Bilecik Kazâsı Nâ’ibi’ne  ve Dersa‘âdet’imden, Bilecik’e varınca yol 

üzerinde vâki‘ hakimler vesâ’îre el hâletü hazihi Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından 

Bilecik voyvodası İsmail dâme mecdihûnun Dersa‘âdet’ime tefriğ eylediği arz-ı hâlinde 

mûmâileyhin mâlik olduğu Rumi-i asl bir nefer gulamını hizmetinde istihdam içün bi’l-

mu‘ayyene Bilecik’e gitmek murâd eylediği beyânıyla î‘lâmı mezkûrun mürûruna muhâlefet 

olunmamak bâbında emr-î şerîfim südûrunu istid‘â etmekden nâşi husûsu mezbûr sen ki 

İstanbul gümrük emîni mûmâileyhsin sana ledi’l-havâle mûmâileyh mâlik olduğu bir nefer 

rumi gulamını Bilecik Kazâsı’na götüreceğine ve vusûlünü muşa‘ar mahallinden î‘lâm-ı şer‘ 

götürüp ibrâz edeceğine mûmâileyhin kapıçukadarı ‘Osman nâm kimesne müteahhit olmuş 

olduğundan bahsle mürûruna rahsına hâvi başka tekrar bir neferi dâhi imrâr içün başka iki 

kıt‘a evâmir-i ‘âliyye verilmiştir 

Fi 25 B 247 

 

1307 

Gümrük Emini mûmâileyh ve Hacıoğlu Pazarı Nâ’ibi’yle Dersa‘âdet’ten, Hacıoğlu 

Pazarı’na varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların kadı ve naiblerine, Pazarcık 

voyvodası Fevatoz zâde Ahmed Bey’in murat etiği bir gulamını memleketine götürmesi 

husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti Gümrük Emini mûmâileyh ve Hacıoğlu Pazarı Nâ’ibi’yle Dersa‘âdet’ten, Hacıoğlu 

Pazarı’na varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzât ve nevvâbına vesâ’îre zâbitân ve gümrük 

Emini’ne hüküm  

El-hâletü hazihi Hacı Halîl nâm kimesnenin sidde-i sâ‘adetime tefriğ eylediği arz-ı hâlinde 

müdiri umûru olduğu Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Pazarcık voyvodası fevatoz 

zâde iftihâr Ahmed Bey nâm mecdihû tarafına götürmek üzere mübâyâ‘a olunmuş olduğu 

çerkezül asl tahminen sekiz yaşında bir nefer gulamı mahal-i merkûma göndermek murâd 

eylediği beyânıyla gulam mezkûrun mürûruna muhâlefet olunmamak bâbında emr-î şerîfim 

südûrunu istid‘â etmekden nâşi husûsu mezbûr senki İstanbul gümrük emîni mûmâileyhsin 

sana ledi’l-havâle gulam mezkûr mahal-i mezkûreye ve husûsunu mübeyyin î‘lâm-ı şer‘i ibrâz 

edeceğine mûmâileyhin müdürü merkûm Hacı Halîl müteahhit ve kefil olmuş olduğundan 

bahsle imrâr içün  

Fi Evâhir-i B 247 
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1308 

Gümrük Emini mûmâileyh ve Dergâh-ı Âli Kapucû-başılarından Aydın Mütesellimi’ne 

ve Nebre Nâ’ibi’yle Dersa‘âdet’ten, Nebre’ye varınca Yol üzerinde bulunan kazâların 

kadı ve naiblerine, Ali Rızâ Bey’in 18 yaşında Mustafa Hurşit ve 19 yaşında Rüstem ve 

15 yaşında Mehmet Talat isimli 3 nefer gulamını hizmetinde çalıştırmak üzere 

götürmesine yardımcı olunması husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Gümrük Emini Mûmâileyh ve Dergâh-ı ‘Âli Kapucû-başılarından Aydın Mütesellimi [boş] 

dâme mecdihûya ve Nebre Nâ’ibi’yle Dersa‘âdet’imten Nebre’ye varınca Yol üzerinde vâki‘ 

kazâların kûzât ve nevvâbına vesâ’îre taifan ve gümrük emnasına hüküm 

El-hâletü hazihi Es-Seyyid ‘Âli Rızâ zîde ilmuhûnun sidde-i sâ‘adetime tefriğ eylediği arz-ı 

hâlinde mûmâileyh bu def‘a Nebre de niyâbet eylemek üzere azim olmuş olduğundan mâlik 

olduğu rumil asl on sekiz yaşında Mustafa Hurşit ve on dokuz yaşında Rüstem ve on beş 

yaşında Mehmed Talat nâm üç nefer gulamını hizmetinde müstahdem zımnında bi’l-

mu‘ayyene mahal-i merkûma göndermek murâd eylediği beyânıyla gulam mezbûrların 

mürûruna mümaneat olunmamak bâbında emr-î şerîfim südûrunu istid‘â etmekden nâşi 

husûsu mezbûr sen ki İstanbul gümrük emîni mûmâileyhsin gulam merkûmları doğru 

Nebre’ye göndereceğine vüsulünü muşa‘ar mahallinden î‘lâm götürüp ibrâz edeceğine Der 

‘Âliyye’m sâkinlerinden müderrriseyni kirâmdan ahıshalı İsmail ve Bedeleli ‘Âli nâm 

kimesneler tekfil ve müteahhit eylemiş olduklarından bahsle ber-vech-i muharrer emr-î 

şerîfim î‘tâsını î‘lâm etmekle  

Fi Evâ’il-i Ş 247 

 

1309 

Mekke-i Mükerreme Mollası’na ve Gümrük Emini mûmâileyh ve Dersa‘âdet’ten, 

Mekke-i Mükerreme’ye varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların kadı ve 

naiblerine, Nikrat tüccarından Mustafa Çelebi’nin, hac için Çerkes asıllı iki nefer 

gulamını götürmesi husûsunda yardım edilmesine dâîr hükümdür. 

Bir sûreti  

Mekke-i Mükerreme Mollası’na ve Gümrük Emini mûmâileyh ve Dersa‘âdet’ten, Mekke-i 

Mükerreme’ye varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzât ve nevvâbına vesâ’îre zâbitân ve 

gümrük emnasına hüküm  
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El-hâletü hazihi Nikrat tüccarından Mustafa Çelebi demekle ma’rûf kimesnenin sidde-i 

sâ‘adetime tefriğ eylediği arz-ı hâlinde merkûm bu def‘a azim-i Beytullahü’l-Haram niyeti 

halisesiyle mâlik olduğu Çerkesü’l-asıl iki nefer gullamlarını hizmetinde istihdam içün bi’l-

mu‘ayyene mahal mübârekeye götürmek murâd eylediği beyânıyla gulam mezkûrların 

mürûruna muhâlefet olunmamak bâbında emr-î şerîfim südûrunu istid‘â etmekden nâşi husûsu 

mezbûr sen ki İstanbul gümrük emîni mûmâileyhsin sana ledi’l-havâle mezbûr gulam 

merkûmları bi’l-mu‘ayyene götüreceğine ve husûsunu muşa‘ar mahallinden î‘lâm götürüp 

ibrâz edeceğine Dersa‘âdet’te sünbüllü hanında sâkin Es-Seyyid Ahmed ve Sultan odalarında 

sâkin Es-Seyyid Ömer nâm kimesneler nasb ve müteahhit olduklarından bahsle mürûrlarına 

ruhsatı emnası  

Fi Evâsıt-ı Ş 247 

 

1310 

Selanik Mollası’na ve Dersa‘âdet’ten, Selanik’e varıncaya kadar yol üzerinde bulunan 

kazâların kadı ve naiblerine, Adem isimli bir kimesnenin beyan ettiği arz-ı hâlinde 

murat ettiği üzere 18 yaşındaki Mehmet Necib isimli gulamı Selanik’e götürmesine 

yardım edilmesi husûsunda hükümdür.  

Bir sûreti  

Selanik Mollası’na ve Dersa‘âdet’ten, Selanik’e varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzât ve 

nevvâbına ve gümrük emnası zîde kadrihûma hüküm  

‘Âdem-i nâm kimesnenin sidde-i sâ‘adetime tefriğ eylediği arz-ı hâlinde merkûm mâlik 

olduğu tahminen on sekiz yaşında Mehmed Necib nâm bir nefer gulamını hizmetinde 

istihdam içün bâ-mu‘ayyene Selanik’e göndereceği beyânıyla gulam mezbûrun mürûruna 

mümaneat olunmamak bâbında emr-î şerîfim südûrunu istid‘â etmekden nâşi husûsu mezbûr 

sen ki gümrük emîni mûmâileyhsin sana ledi’l-havâle merkûm gulam mezbûru bi’l-

mu‘ayyene doğru Selanik’e göndereceğine ve vüsulünü muşa‘ar î‘lâm-ı şer‘i gönderip ibrâz 

etdireceğine Divân-ı Hümâyûn’umda bi’l-fi‘il çavuşbaşı olân iftihâr Nâşîr Bey dâme 

mecdihûnun sefereci başısı ‘Osman müteahhit ve kefil olduğundan bahsle ruhsatı hâvi emr-î 

şerîfim î‘tâsı î‘lâm etmekle î‘lâmın mûcibince ‘amel olunmak bâbında                                                        

Fi Evâ’il-i C 248 
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Sayfa 191 

 

1311 

Gümrük Emini mûmâileyh ve Hamit Nâ’ibi’yle Dersa‘âdet’ten, Hamid’e varıncaya 

kadar yol üzrinde bulunan kazâların kadı ve naiblerine, Refika isimli hatunun sunduğu 

arz-ı hâlinde murat ettiği şekilde, eşi için satın aldığı Rum asıllı gulamın götürülmesine 

yardım edilmesi husûsunda hükümdür.  

Gümrük Emini mûmâileyh ve Hamit Nâ’ibi’yle Dersa‘âdet’imden, Hamid’e varınca yol 

üzrinde vâki‘ kazâların kûzât ve nevvâbına vesâ’îre zâbitân ve gümrük emnasına hüküm  

El-hâletü hazihi Refika nâm hatunun sidde-i sâ‘adetime tefriğ eylediği arz-ı hâlinde Hamit 

Sancağı Müteselliminin Kethüdası ve mezbûrenin zevci Hüseyin zîde mecdihû içün mübâyaa 

eylediği rumil asl Rüstem nâm bir nefer gulamını bi’l-mu‘ayyene götüreceği beyânıyla gulam 

mezbûrun mürûruna muhâlefet olunmamak bâbında emr-î şerîfim südûrunu istid‘â etmekden 

nâşi sen ki İstanbul gümrük emîni mûmâileyhsin sana ledi’l-havâle mezbûre zevci merkûm 

içün mübâyâa eylediği bir nefer gulamını bi’l-mu‘ayyene ol tarafa göndereceğine ve husûsunu 

muşa‘ar mahallinden î‘lâm-ı şer‘i irsâl edeceğine tüccardan Dersa‘âdet’imde kireciler hanında 

sâkin hafız ‘Âli nâm kimesne kefil ve müteahhit olduğundan bahsle mürûruna ruhsatı hâvi 

emr-î şerîfim î‘tâsını î‘lâm etmekle  

 

1312 

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-Başılarından hâlâ İstanbul Gümrük Emini Mehmet Salih 

Bey ve Bolu Nâ’ibi’yle Dersa‘âdet’ten, Bolu’ya varıncaya kadar yol üzerinde bulunan 

kazâların kadı ve naiblerine, Bolu Sancağı Mütesellimi Mustafa Bey ve İsmail isimli bir 

kişinin sunmuş olduğu arz-ı hâllerinde  murat ettikleri şekliyle, Çerkes asıllı gulamın 

gideceği yere götürülmesi husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından hâlâ İstanbul Gümrük Emini Mehmed 

Salih Bey dâme mecdihûya ve Bolu Nâ’ibi’yle Dersa‘âdet’imden, Bolu’ya varınca yol 

üzerinde vâki‘ kazâların kûzât ve nevvâbına vesâ’îre zâbitân ve gümrük emnası [boş] zîde 

kadrihûma hüküm  

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Bolu Sancağı Mütesellimi İftihar Mustafa Bey 

dâme mecdihûnun müdürü İsmail nâm kimesnenin südde-i sâ‘adetime tefriğ eylediği arz-ı 

hâlinde mütesellim mûmâileyhin hizmetinde istihdam olunmak üzere Dersa‘âdet’ten, 

mübâyâ‘a olunmuş olduğu tahminen sekiz yaşında bir re's Çerkes gulamı Bolu’ya göndermek 
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murâd eylediği beyanıyla gulam mezkûrun mürûruna mümaneat olunmamak bâbında emr-î 

şerîfim südûrunu istid‘â etmekden nâşi husûsu mezbûr sen ki İstanbul gümrük emîni 

mûmâileyhsin sana ledi’l-havâle merkûm İsmail mütesellim mûmâileyh içün Çerkes’ül asl bir 

nefer gulam mübâyâ‘a birle bolu tarafına irsâl edeceğine ve husûsunu muşa‘ar mahallinden 

î‘lâm getirip ibrâz edeceğine emti‘a-i gümrük kâtiblerinden şakir nâm kimesne kefil ve 

müteahhit olunmuş olduğundan bahsle mürûruna ruhsatı hâvi  

Fi Evâhir-i C 247 

 

1313 

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından hâlâ İstanbul Gümrük Emini Mehmet Salih 

Bey ve Manisa Nâ’ibi’yle, Dersa‘âdet’ten, Manisa’ya varıncaya kadar yol üzerinde 

bulunan kazâların kadı ve naiblerine, Selim Bey’in sunduğu arz-ı hâlinde; Rüstem bin 

Abdullah ve subaşıların Rüstem isimli iki gulamın kefil dâhilinde varacakları yere 

götürülmesi husûsunda hükümdür. 

Bir sûreti  

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından hâlâ İstanbul Gümrük Emini Mehmed Salih Bey 

dâme mecdihûya ve Manisa Nâ’ibi’yle Dersa‘âdeti’mden Manisa’ya varınca yol üzerinde 

vâki‘ kazâların kûzât ve nevvâbına vesâ’îre zâbitân ve gümrük emnası [boş] zîde kadrihûma 

hüküm 

El-hâletü hazihi ‘Âsâkir-i Hassam süvârilerinden Muharrem Selim Bey zîde kadrihûnun 

sidde-i sâ‘adetime tefriğ eylediği arz-ı hâlinde mûmâileyh mâlik olduğu Rüstem bin Abdullah 

ve subaşıların Rüstem nâm iki nefer gulamlarını hizmetinde istihdam içün bâ-mu‘ayyene 

kazâ-i mezbûre ‘azimet eylediği beyânıyla gulam mezbûrların mürûrlarına muhâlefet 

olunmamak bâbında emr-î şerîfim südûrunu istid‘â etmekden nâşi husûsu mezbûr sen ki 

gümrük emîni mûmâileyhsin sana ledi’l-havâle mûmâileyh Selim Bey’in mâlik olduğu iki 

nefer gulamını bi’l-mu‘ayyene Manisa’ya götüreceğine ve vüsulünü muşa‘ar mahallinden 

î‘lâm götürüp ibrâz edeceğine tophâne sâkinlerinden Yahya ve Sultan Selim sâkinlerinden 

Hacı Bekir nâm kimesneler kefil ve müteahhit olduklarından bahsle mürûrlarına ruhsatı hâvi  

Fi Evâsıt-ı B 247 

 

1314 

Niğbolu Sancağı Mutasarrıfı ve Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından hâlâ İstanbul 

Gümrük Emini Mehmet Salih Bey ve Dersa‘âdet’ten, Niğbolu’ya varıncaya kadar yol 
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üzerinde bulunan kazâların kadı ve naiblerine, Kapı Kethüdası Ali Bey’in sunduğu 

mühürlü arz-ı hâlinde belirttiği isteğine binâen Rum asıllı gulamının varacağı yere 

teslimi konusunda gereğinin yapılmasına dâîr hükümdür. 

Bir sûreti  

Mir mîrân-ı kirâmdan hâlâ Niğbolu Sancağı Mutasarrıfı [boş] dâme ikbalehûya ve Dergâh-ı 

Mu‘allâm Kapucû-başılarından hâlâ İstanbul Gümrük Emini Mehmed Salih Bey dâme 

mecdihûya ve Dersa‘âdet’imden, Niğbolu’ya varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzât ve 

nevvâbına vesâ’îre zâbitân ve gümrük emnası zîde kadrihûma hüküm  

Mîr-i mîrân mûmâileyhin Kapı Kethüdası İftihar ‘Âli dâme mecdihûnun sidde-i sâ‘adetime 

tefriğ eylediği memhûr takrîrinde mîr-i mîrân mûmâileyhin hizmetinde istihdam içün 

Dersa‘âdet’imden, mübâyâ‘a Çerkes’ül asl bir re's gulamı mîr-i mîrân mûmâileyh tarafına 

irsâl beyânıyla gulam mezkûrun mürûruna muhâlefet olunmamak bâbında emr-î şerîfim 

südûrunu istid‘â etmekden nâşi husûsu mezbûr sen ki İstanbul gümrük emîni mûmâileyhsin 

sana ledi’l-havale-i gulam mezkûru mahal-i merkûma vusûlünü mübeyyin î‘lâmı şer‘i ibrâz 

edeceğine kapıçukadarı Tâhir nâm kimesne müteahhit olduğundan bahsle mürûruna ruhsatı 

hâvi emr-î şerîfim î‘tâsı                                                                                                        

Fi Evâhir-i B 247 

 

1315 

İstanbul Gümrük Emini Mehmet Salih Bey’e, ve Tokat Nâ’ibi’yle, Dersa‘âdet’ten, 

Tokat’a varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların kadı ve naiblerine, Tokat 

Voyvoda’sı Seyyid Ömer Bey’in sunduğu arz-ı hâlinde belirttiği isteğine binâen ve bir de 

kefil dâhilinde Rum asıllı gulamının varacağı yere teslimi konusunda gereğinin 

yapılmasına dâîr hükümdür. 

Bir sûreti  

Dergâh-ı Mu‘allam   Kapucû-başılarından hâlâ İstanbul Gümrük Emini Mehmed Salih Bey 

dâme mecdihûya ve Tokat Nâ’ibi’yle Dersa‘âdet’imden, Tokat’a varınca yol üzerinde vâki‘ 

kazâların kûzât ve nevvâbına vesâ’îre zâbitân ve gümrük emnasına hüküm  

El-hâletü hazihi Tokat voyvodası Seyyid Ömer zîde kadrihûnun sidde-i sâ‘adetime tefriğ 

eylediği arz-ı hâlinde mûmâileyh mâlik olduğu rumi’l-asl bir nefer Hurşit gulamın hizmetinde 

istihdam içün bi’l-mu‘ayyene Tokat’a götürmek murâd eylediği beyânıyla gulam mezkûrun 

mürûruna muhâlefet olunmamak bâbında emr-î şerîfim südûrunu istid‘â etmekden nâşi husûsu 

mezbûr sen ki İstanbul gümrük emîni mûmâileyhsin sana ledi’l-havâle mûmâileyh Seyyid 
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Ömer mâlik olduğu bir nefer gulamına bi’l-mu‘ayyene Tokat cânibine götüreceğine vusûlünü 

muşa‘ar mahallinden î‘lâm götürüp ibrâz edeceğine tahmisi önünde sâkin kahveci esnafından 

‘Osman nâm kimesne kefil ve müteahhit olduğundan bahsle mürûruna ruhsatı hâvi  

Fi Evâhir-i N 247 

 

Sayfa 192 

 

1316 

Rum ve Ermeni tâifesinden zâhire toplanmasıyla görevli memurların başıboş 

hareketleri neticesinde fakir fukarânın zarar görmesinin önüne geçilmesi husûsunda, 

Filibe Mollası’na ve Filibe Nâzırı Vekîli Mehmet Bey’e ve bi’l-cümle iş erlerine 

hükümdür. 

Filibe Mollası’na ve Filibe Nâzırı Vekili Mehmed zîde mecdihûya ve vücûh-ı memleket ve 

bi’l-cümle iş erlerine hüküm  

Filibe Kazâsı’nda mütemekkin ehli zimmet Rum ve Ermeni tâ’ifesi üzerlerine ve edâsı lâzım 

gelen zâhiriye emlalini ma’a ondalık vakt-î zamânıyla cem‘ine me’mûr olânlara bilâ-kusur 

edâ ederler iken zâhiriye cem‘ine me’mûr olânlar ‘adem-i ve ra‘iyet birle mücedded kendi 

nakli içün fukarâ re‘âyâsından bir tâkım akçe ahzıyla hilâf-ı rızâ zülm ve te‘addiye ibtidâr 

etmekte oldukları Filibe Nezâreti uhdesine muhavvel olân hâlâ Çermik Sancağı Mutasarrıfı ve 

Anadolu Serdarı Ekrem Düstur-ı Vezîrim Hüseyin Pâşâ iclâlehû ve (...) bit teyib iktidâra ve 

ikbaleye re‘âyâ-yı mersûme taraflarından ‘arz-ı hâl takdîmiyle inhâ ve istihdam kılındığına 

binâen men‘ ve def‘içün serdârü’l-kerem müşârünileyh cânibinden bir kıt‘a buyruldu 

gönderilmiş olduğundan bahsle ber-mûcib buyruldu bâ‘de-zîn o makûle mütalebat ile re‘âyâ-

yı mersûmeye Cidde ve remide olunmamak bâbında emr-î şerîfim südûru sen ki nâzır vekîli 

mûmâileyhsin bu def‘a tarafından derbâr-ı mu‘addelet karâr-ı Mülûkâne’me vârid olân 

arızâda tahrîr ve iş‘âr ve ol bâbda re‘âyâ-yı mersûme câniblerinden verilen muhzır güne ‘arz-ı 

hâl dâhi irsâl ve tesyâr kılınıp fil hakika re‘âyâ-yı mersûmeden bu misillü zalimen akçe ahzı 

şer‘-i şerîfe ve rızâ-yı mu‘addelet iktizâ-yı Mülûkâne’m münafi ve mugâyir ve zamânı 

mu‘addelet irtizayı mülûkanemde âhâli fukarâ ve re’ayânın ve beruyanın kâffe-i mezâlim ve 

te‘addiyattan vefayeleriyle sâye-i merahi mevaye padişâhânemde istihsâli refâh ve eşayişleri 

matlûb ve mültezim idüğü zâhir olmakdan nâşi bundan böyle ol makûle teaddiyatının men‘ ve 

def‘iyle re‘âyâ mersûmenin himâyet ve sıyânetleri husûsuna ihtimâm ve dikkat olunmak 

fermânım olmağın tenbîhen ve te’kîden ve Divân-ı Hümâyûn işbu emr-î şerîfim ısdâr ve irsâl 
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olunmuşdur imdi sen ki mevlanâ ve nâzır vekîli vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz keyfiyeti 

ma‘lûmunuz oldukda ber-vech-i meşrûh ‘amel ve hareketle infâz-ı emr-î İrâde-i Şâhâne’me 

dikkat ve mugâyir-i rızâ hareket vukû‘una irâ’et ruhsatdan tevakkî ve mübâ‘adet eylemeniz 

bâbında  

Fi Evâ’il-i Zâ 247 

 

1317 

Filibe Kazâsı’nda ikamet eden ehl-i zimmet Rum ve Ermeni tâifesi hânelerinin ta‘mîri 

için bulunan sekbanın amaç dışı hareketleri neticesinde fakir fukarâkaya zulmettiği ve 

bu husûsta gerekenin yapılmasına dâîr, Filibe Mollası’na ve Filibe Nâzırı Vekîli Mehmet 

Bey’e ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Filibe Mollası’na ve Filibe Nâzırı Vekili Mehmed zîde mecdihûya ve vücûh-ı memleket ve 

bi’l-cümle iş erlerine hüküm  

Filibe Kazâsı’nda mütemekkin ehl-i zimmet Rum ve Ermeni tâ’ifesi hânelerinin ta‘mîri 

vukûuna veyahûd kiremîd akdardıklarından voyvoda tarafından nefs-i Filibede geşt ü güzâr 

eden sekban tâ’ifesi avaid nâmı ve nâm-ı âher ile bir tâkım akçe ahzıyla fukarâyı raiyete zülm 

ve hasar etmekte oldukları Filibe Nezâreti uhdesine mehul olân Çermik Sancağı Mutasarrıfı 

ve Anodulu cânib-i serdârı erkemi düstûr-ı vezîri meali mirim Hüseyin Pâşâ edâmAllahûteâla 

iclâlehû ve zaife (...) iktidâra ve îfâdeye re‘âyâ-yı mersûme taraflarından ‘arz-ı hâl takdîmiyle 

inhâ ve istihdam kılındığına binâen men‘ ve def‘içün serdâr-ı ekremim müşârünileyh 

cânibinden bir kıt‘a buyruldu gönderilmiş olduğundan bahsle ber-mûcib buyruldu bâ‘de izn o 

makûle mütalebat ile re‘âyâ-yı mersûmeye renCidde ve remide olunmamak bâbında emr-î 

şerîfim südûru sen ki nâzır vekîli mûmâileyhsin bu def‘a tarafından Dersa‘âdet’ime vürûd 

edilen arz-ı hâlde tahrîr ve iş‘âr ve ol bâbda re‘âyâ-yı mersûme taraflarından verilen muhzır 

güne ‘arz-ı hâl dâhi irsâl ve tesyâr kılınıp Fil hakika re‘âyâ-yı mersûmeden bu misillü zalimen 

akçe ahzı şer‘-i şerîfe ve rızâ-yı mu‘addelet iktizâ-yı Mülûkâne’m münafi ve mugâyir ve 

zamânı mu‘addelet irtizayı mülûkanemde âhâli fukarâ ve re‘âyâ-yı beranemîn kâffe-i mezâlim 

ve teaddiyattan vefayeleriyle sâye-i merahi mevaye padişâhânemde istihsâli refâh ve 

eşayişleri matlûb ve mültezim Mülûkâne’m idüğü zâhir olmakdan nâşi bundan böyle o 

makûle vukû‘a gelen teaddiyatının men‘ ve def‘iyle re‘âyâ-yı mersûmenin her hâlde hamiyyet 

ve sıyânetleri husûsuna ihtimâm ve dikkat eylemek fermânım olmağın tenbîhen ve te’kîden 

Divân-ı Hümâyûn’umdan işbu emr-î şerîfim ısdâr ve irsâl olunmuşdur imdi sen ki mevlanâ ve 

nâzır vekîli vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz keyfiyeti ma‘lûmunuz oldukda ber-vech-i meşrûh 
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‘amel ve hareketle infâz ve icrâsına emr-î İrâde-i Şâhâne’me dikkat ve mugâyir-i rızâ-yı 

hareket vukû‘una irâ’et ruhsatdan tevakkî ve mübâ‘adet eylemeniz bâbında                 

Fi Evâ’il-i Zâ 247 

 

1318  

Donanma-yı Hümâyûn’a lâzım olân odun için gerekli masrafın karşılanması için 

gereken paranın belirli ailelerden alınması sonucunda meydana gelen adaletsiz 

durumun önüne geçilmesi ve gereken masrafların bütün karyece karşılanması 

husûsunda, Bahr-i Sefid Boğazı Muhafızı ve Biga Sancağı Mutasarrıfı Vezîri Salih 

Pâşâ’ya ve Biga Sancağı’nda bulunan Labseki ve Çardak Kazâları Nâ’ibleri’ne ve 

Mektubi Efendi halkından olub bu husûsa memur kılınan Ahmed Bey’e ve âyân, 

memleketin ileri gelenleri ve cümle iş erlerine hükümdür. 

Hâlâ Bahr-i Sefid Boğazı Muhâfızı ve Biga Sancağı Mutasarrıfı Vezîrim Salih Pâşâ 

iclâlehûya ve Biga Sancağı’nda vâki‘ Labseki ve Çardak Kazâları Nâ’ibleri’ne ve Mektubi 

Efendi halkından olub bu def‘a taraf-ı Saltanat-ı Seniyye’mde zikr-i âtî husûsa me’mûr ve 

hamiyyet kılınan mümeyyiz Ahmed zîde mecdihûya ve â‘yân ve vücûh-ı memleket ve cümle 

iş erlerine hüküm  

Efkaf-ı Hümâyûn’um nezâretine mülhak Gazi Yakub Bey Vakfı Kurasından Biga 

Sancağı’nda kâ’in Çardak Karyesi Labseki Kazâsı’nın nısfı raddesinde olduğundan Donanma-

yı Hümâyûn’uma mürettib hatabın icâb eden kol sefine ve masârıf-ı sâ’îreleri kazâ-i mezbûr 

tarafından virilmek ve Çardak İskelesi’nden mürûr edecek vüzereyı ‘izâm ve mîr-i mîrân-ı 

kiran ve sınıf-ı ‘askeriye ve me’mûreyni sâ’îreyi birlikte götürmek şartıyla karye-i mezbûre 

dört buçuk hâne itibarıyla kazâ-i mezbûrun kâdîm olân beş hânesi üzerine zülm olunarak 

cümlesi on dokuz buçuk hâneye iblağ olunmuş ve mahallinde tarafeyni bi’r-rızâ tekâlif ve 

erzeleri ol vecihle te’diye kılınmak üzere mukaddemce bir kıt‘a emr-î şerîfim verilmiş ise de 

karye-i merkûme âhâlisine mu‘afiyet kadîmlerinin îfâsını hâvi yedlerine emr-î şerîfim î‘tâsını 

sidde-i sâ‘adetime ‘arz-ı hâl takdîmiyle istid‘â ve istirhâm etmiş olduklarına mebni keyfiyet 

bit tahkîk iş‘ârı Rikâb-ı Hümâyûn’um kâ’îm-makamı tarafından nâzır ve seyr kılınan mektûb 

mûcibince sâlifü’z-zikr Labseki ve Çardak âhâlisi celb birle ledi’l-istintak Çardak Karyesi 

âhâlisi zikr olunan dört buçuk hâneyi istiksar birle kemâ-fi’l-kâdîm hizmet mezkûreyi edâ 

ederek mukabelesinde kâffe-i tekâliften mu‘avene ve selim olduklarını beyân etmiş ve 

Labseki âhâlisinden ber-vech-i muharrer iskele-i mezbûreden mürür ve ubûr eden vüzerâ-yı 

‘izâm ve mîr-i mîrân-ı kirâm ve sınıfı ‘askeriye ve me’mûreyn vesâ’îreyi sefineleriyle birlikte 

götürmek ve Donanma-yı Hümâyûn’uma miri hatabın icâb eden kol sefinesiyle karye-i 
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merkûme âhâlisinin masârıfları her neye bâliğ olursa kazâca te’diye olunmak şartıyla 

mukaddemce tarafeyni irza ve iskân olunmuşken mu’ahharan böyle istirhâm neşişleri 

âhâliyan ba‘zı külliyetli emlâk ve araziye mutasarrıf kesânın tahrik ve davalarından neşa‘et 

eylediği beyânıyla def‘an lilferağ zikr olunan labseki ve Çardak âhâlilerinin mutasarrıf 

oldukları emlâk ve arâzi ve hayvânât vesâ’îrelerinin gadr ve himâyeden ari olarak tarafı 

Devlet-i ‘Âliyye’mden mutemed birinin muharrer kalemiyle tahrîr etdirilmesi husûsu 

müşârünileyh tarafından bu def‘a Dersa‘âdet’ime tahrîr ve inhâ ve ol bâbda verilen î‘lâmatı 

şer‘iyye dâhi takdîm ve isra olunmakdan nâşi kuyudu lâzımesi bâ‘de’l-ihrâc iktizâsı 

mütemeyyizan Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden hâlâ Evkâf-ı Hümâyûn’um nâzırı iftihâr Es-

Seyyid Mehmed said dâme mecdihûdan ledi’l-istirhâm mübâşir-i merhumun inhâsına ve 

î‘lâmat şer‘iyye mallarına nâzıran tarafının emlâk ve arâzi ve hayvânâtlarının ber-vech-i 

te‘addi ve tesviye tahrîriyle tarafeyn bi’r-rızâ hüsn-i nizâma rabtı zımnında hademe-i Devlet-i 

‘Âliyye’mden birinin muharrer kalemiyle tanzîmi İrâde-i ‘Âliyye’me menût idüğünü î‘lâm ve 

bi’l-fi‘il Baş Defterdarım iftihâr ‘Âli Necib Bey dâme ulüvvuhu dâhi bâ-takrîr îfâde ve ifhâm 

edib mûcibince maruz zikr labseki ve Çardak âhâlilerinin hâne ve emvâl ve evsaflarının tahrîri 

husûsuna İrâde-i ‘Âliyye’m ta‘allûk etmiş ve sen ki mûmâileyhsin senin derkâr olân ve berât 

ve istikametine mebni bu mâddenin kemâl-i hakkaniyet üzere tanzîm ve tesviyesi uhdene 

ihâle kılınmış olmağla muktezâ-yı me’mûretin üzere seri‘ân bu tarafdan hareket ve savb-ı 

me’mûra varub müşârünileyhümânın inzimâm ve ma‘rifetini ve ma‘rifetin ve cümle ittifakıyla 

âhâli-i merkûmenin zîr-i tasarruflarında bulunan emlâk ve arâzi ve hayvânât vesâ’îresini ber-

vech-i te‘addi ve tesviye tahrîr ve tesmik ve tarafeynini bi’r-rızâ hîn-i nizâmiye mûcibince (...) 

edib bu bu bâbda kimesne hakkında gadr ve himâye zarûretleri vukû‘a gelmemesi esbâbını 

cümle ile bi’l-ittifâk mezîd-i ‘itinâ ve dikkat ve tahrîr olunacak emlâk verilecek karâr 

keyfiyeti bu tarafta dâhi bilinip kalemîne kayd ile ledi’l-hace müraca‘at olunmak içün 

defterlerinin  

 

Sayfa 193 

 

Dersa‘âdet’ime takdîmi mübâderet eylemek fermânım olmağın me’mûriyetini şamil Divân-ı 

Hümâyûn’umdan mahsûs işbu emr-î celîlü’l-kâdrim ısdâr ve yedine î‘tâ olunmuşdur imdi 

bâlâda beyân olunduğu vechile işbu mâddede ayn-ı sâdık davranarak sâlifü’z-zikr Labseki ve 

Çardak âhâlilerinin mutasarrıf oldukları emlâk ve arazilerini kemâl-i hakkaniyet ve ‘adâlet 

üzere ferden ferden tahrîr ve terkîm birle iktizâ-yı hüsn-i nizâmına kemâl-i ihtimâm ve sıdkı 

makderet eylemek senden matlûb-ı Mülûkâne’m idüğü ve bu bâbda ağmâz ve rehâvet 
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veyahûd kimesneye (…) ve himâyeyi mütelzim ve vaz‘ ve hâlet vukû‘una ber-vechile rızâ-yı 

hümâyûnum olmadığı ma‘lûmun oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel ve hareketle îfâ-yı 

levâzım-kâr-güzârı ve sadâkate lâhik dermiyân-ı gayret ve hilâfından tevakkî ve mübâ‘adet 

eyleyesin ve sen ki vezîr-i müşârünileyh ve nâ’ib vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz mazmûn-ı emr-î 

şerîfim sizin dâhi meczûmunuz olarak mûcib ve muktezâsını icrâya siz dâhi bi’l-ittifâk mezîd-

i sa’i ve gayret ve hilâf-ı rızâ vaz‘ hâlet vukû‘u tecvîzden ziyâde hazer ve mücânebet 

eylemeniz bâbında  

Fi Evâ’il-i Zâ 47 

 

1319 

Mu’ahharan emr-î ‘âli  yazılmıştır Fi Evâhir-i  Râ 47 

Sultan Mustafa Hân evkâfında bulunan araziye müdahale edilmemesi husûsunda, İzmir 

İhtisâb Nâzırı ve voyvodası Tâhir Bey’e ve İzmir Nâ’ibi’yle müftü, ulemâ, âyân, 

memleketin ileri gelenlerine hükümdür. 

Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden hâlâ İzmir İhtisâb Nâzırı ve Voyvodası Tâhir Bey dâme 

mecdihûyu ve İzmir Nâ’ibi’yle müftü ve ‘ulemâ ve suleha ve e‘imme ve hatîb zîde ilmühûm 

ve â‘yân ve vücûh-ı memleket ve cümle efrad âhâli zîde kadrihûma hüküm 

Medîne-i İzmir de vâki‘ ba‘zı ashâb-ı hayratı müşfikanı ve ba‘zı kesânın münazil ve han ve 

muhazını pişgahlarına tastik eden leb-i derya mürûr-ı zamân ile dolarak hakikiyle buyrulmuş 

olân veyahûd evkâf ve emlâk ashâbı tarafından umûr etdirilen mahaller arâzi mîrîyeden 

madud olarak üzerine binâ ve akar eşyâsı mücerred ruhsat-ı seniyye-i cihândârâneme muhtâc 

ve o makûle dikkat ve mülkün önünde bulunan deryanın ve o (...) olsun emvâliyle üzerine 

ebniye ve akar ahvâli kâdîm olân müskifat ve emlakın verade kalarak itibardan saffetiyle 

gerek canîb-i evkâf ve gerek ashâb-ı emlâk hazerı müstelzim olacağı vâreste-i kaydı ihtimâm 

iken mukaddemlerde Medîne-i Mükerreme’de voyvoda ve gümrükçü bulunanlar taraflarından 

sâhil-i mezkûrda vâki‘ evkâf ve emlakların ebniyesi pişgahında kâ’in deryanın imlasıyla 

mülkîyet üzere ebniye ihtasına âhâli beyninde ve milleti ecnebiyeye hod be hod ruhsat 

verilmesi cennet mekân Firdevsi eşyân Sultan Mustafa Han tab‘ serahın evkâfı mülhakâtından 

olân Medîne-i mezkûre meyve-i terk-i merkine mazaratı mûcib olduğu tahkîkiyle Medîne-i 

mezkûrede kâ’in boyahânenin canîb-i yesârında sahîha hâne ve marenel medâmına(?) varınca 

vâki‘ olân sâhilin canîb-i vakf müşârünileyhin zabtına edada aliyetül ta‘allûkuyla ol bâbda 

mâliye cânibinden mukaddem ve muahhar sudûr eden emr-î şerîf mûcibince mahal-i mezkûr 

hüsn-i nizâma rabt ile ol tarafın sal be sal kat‘ olunmuş ise de yeri tarafının ya‘ni boyahâne 



248 

 

mezkûrun canîb-i yemîninden Tuzla Burnu nâm mahale varıncaya kadar sâhilde kâ’in evkâf 

müskifatı vesâ’îre emlâk pişgahlarında olân mahalleri milleti ecnebiye tüccarlarından ba‘zıları 

bey‘ eyledikleri emti‘a ve eşyâyı gümrük ve rüsûmatı mîrîyeden sehulüne kaçırmak 

mülahazasıyla voyvoda olânlar taraflarından arşın hesâblarına göre birer kuruşdan sekiz ve on 

kuruşa kadar alarak ayârı tasarruflarına geçirip ısdâr üzerine ebniye ihdâs ve inşa etmekte ve 

voyvodalığa tebdîli vukû‘unda ol vecihle fürûht olunmuş olân mahaller emvâl ve eşyâ 

bulunduğu hâlde halef ve selefin senedine i‘tibar etmeyerek ol mehâm tekrar talibine fürûht 

eylemekde olduklarından bu hâlde (...) eksik olduğundan başka sâhil-i mezkûr rakine rakine 

celbi ecnebiye tasarruflarına girerek hudûdu dâhilinde olân İstanbul emti‘a gümrüğü 

mülhakâtından Frenk gümrüğü emti‘asının ikamet eyledikleri mahal dâhi geri kalması 

cihetiyle rüsûmat gümrük tertîbi melhûz olân hasardan başka bu keyfiyetin mehâzîr-i sâ’îresi 

dâhi derkâr olduğuna mebni işbu mazarat hâliye ve mehâzîr müstakılenin külliyen def‘ ve 

ref‘i zımnında sâhil-i mezkûrda şimdiye değin doldurulmuş olân mahallerin zi’l-yed bulunan 

ashâbı tasarrufunda terk ve istifasıyla fi mâ-bâ‘d hudûd mezkûre dâhilinde bu deryadan kalil 

ve kesîr bir mahalin voyvodalar tarafından fürûhtu men‘-i küllî ile memnû‘ olmak ve ba‘zı 

kesân tarafından kazıklar çakılarak nasihat olunmuş olân mahallerin dâhi kazıkları ref‘le 

tahliye olunub ve fetâmetü’l-evkat imlâ(?) olunmamak ve evkâf ve emlâk-ı mezkûre 

ashâbının biri kendi binâsı pişgâhı nefs-i içün doldurmak murâd eder ise ma‘rifet-i şer‘le 

keyfiyet hakikat-i hâl î‘lâm olunub mahzur ve mazarattan sâlim olduğu anlaşıldıkdan sonra 

ruhsatını hâvi emr-î şerîfim sâdır oldukça bir arşın mahalin imlâsına era‘et ruhsat olunmamak 

üzere bu husûsun taht-ı râbıta ve nizâmı dâhiline İrâde-i kat‘îyye-i Mülûkâne’m müte‘allik 

olmağın î‘lâmen ve tenbîhen ve ihtimâmen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve tesyâr 

olunmuşdur imdi bâlâda muharrer olân nizâmhânenin harf be harf infâz ve icrâsıyla hiçbir 

vakitte mugâyir-i hâl ve haraket vukû‘a gelmemesi matlûb-ı Mülûkâne’m idüğü ve bu bâbda 

ağmâz ve rehâvet ber-vechile câ’iz olmadığı siz ki nâzır ve nâ’ib vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz 

ma‘lûmunuz oldukda işbu emr-î şerîfim sicil-i mahfûza kayd birle müstemiren infâz ve 

icrâsına bi’l-ittifâk mezîd-i ihtimâm ve dikkat ve menâfî-i nizâm vaz‘ı tecvîzden tevakkî ve 

mübâ‘adet eylemeniz bâbında                                                           

Fi Evâ’il-i Zâ 247 
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Âsâkir-i Mansûre-i Muhammediye masârıfının karşılanması husûsunda,  Dergâh-ı 

Mu‘allam  Kapucû-Başılarından Bereketli Mâdeni Emîni Halîl Bey’e ve adı geçen 
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kazâların, nâ’ibleri, âyânları, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine 

hükümdür. 

Bereketli M‘âden’i ustabaşısı sâbık Hacı Mehmed’in harekâtı (...) maruzat inhâ olmadığına 

mebni bundan akdem sahîfe-i pirâr sudûr olân emr-î şerîfim mûcibince kendisi Kütahya’ya 

kadı ve iclâ kılınmış ise de merkûm ustabaşılığı hangamında umûru M‘âden’e kat‘îyen 

bakmayıb â‘yânlık iddiayesine sayarak M‘âden-i mezbûre merbût mahaller âhâli fukarâsını 

birer bahâne ile bî-vech-i şer‘î tecrîm ve ısdâr ve tefri kılınan bir kıt‘a mümzâ defter 

mûcibince cebren ve zulmen senevi otuz yedi bin iki yüz elli kuruş ahzına ictisar eylediğinden 

bahsle zikr olunan otuz yedi bin iki yüz şu kadar kuruş ‘Âsâkir-i Mansûre-i Muhammediye 

masârıfına tahsisen merkûmun emvâlinden tahsîl olunmak üzere fi mâ-bâ‘d kendisi M‘âden-i 

mezbûre ayak basmaması husûsu bu def‘a bâ-maruzat niyâz ve istid‘â kılınmış ve husûs 

mezbûr rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden sâbıkan Darbhâne-i Âmire’m nâzırı iftihâr Es-Seyyid 

‘Âli Rızâ dâme mecdihûya ledi’l-havâle ‘Âsâkir-i Mansûre-i Muhammediye’nin masârıfı bî-

hamde Te‘âlâ sâye-i hümâdaye-i şâhânemde bu makûle bî-vech-i şer‘i talebeden  

 

Sayfa 194 

 

sâhib olmuş hukûku fukaraya muhtâc olmadığına binâen meblâğ mezbûr sen ki M‘âden Emîni 

kapucû-başı mûmâileyhsin ma‘rifetin ve ma‘rifet-i şer‘le merkûmun emvâllerinden bi’t-tahsîl 

âhâli-i merkûmenin bundan böyle tekâlifi vâridedin hisselerine mahsûb olunmak sûretiyle 

tamâmen kendilerine redd ve î‘tâ kılınmış ve merkûm bâ‘de’l-yevm M‘âden-i mezbûre ayak 

basmamak üzere zikr olunan emr-î şerîfimin kaydı bâlâsına şerh verilmesi husûsunu î‘lâm 

etmiş olub huzûr-ı mu‘adelet-mevfûr-ı padişâhânem ledi’l-‘arz bu makûle cebri alınmış olân 

akçenin masârıfât-ı mezkûre içün alınması (silik) münâsib olamayacağından beyân olunduğu 

üzere tanzîmi ve merkûmun fi mâ-bâ‘d M‘âden mezkûra ayak basmamak üzere kaydı bâlâsına 

şerh verilmesi husûsuna ve İrâde-i Seniyye-i Mülûkâne’m müte‘allik olarak ol bâbda Hatt-ı 

Hümâyûn-ı şevket makrun padişâhânem ‘inâyet ikrarı sudûr olmağla mantûk-ı münîfi üzere 

‘amel ve herekete mübâderet eylemek fermânım olmağın î‘lâmen ve ifhâmen mahsûsen işbu 

emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi merkûmun âhâli-i 

merkûmeden cebren ahz olunmuş olduğu sâlifü’z-zikr otuz yedi bin iki yüz elli kuruşun 

ma‘rifetin ve ma‘rifet-i şer‘-i şerîf le merkûm Hacı Mehmedin ol tarafta olân emvâl ve 

eşyâsından tahsîliyle bundan sonra verecekleri tekâlif-i vârideden hisselerine mahsûben 

kendilerine red ve î‘tâ olunarak tarafı eşref-i malukanem içün isticlâb-ı da‘vât-ı hayriyyelerine 

‘itinâ olunması ve İrâde-i Seniyye-i Mülûkâne’m muktezâsından idüğü ve merkûm fi mâ-bâ‘d 
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M‘âden-i mezbûre ayak basmamak üzere sâlifü’z-zikr emr-î şerîfimin kaydı bâlâsına şerh 

verildiği ma‘lûmun oldukda ber-vech-i meşrûh ‘amel ve harekete ihtimâm ve dikkat ve hilâf-ı 

rızâ ve mugâyir-i şeri‘atdan gadr vaz‘ı tecvîzden ve bu vesîle ile meblâğı mezbûrdan hâric 

ziyâdesini tahsîl olunmak misillü hâlde vukûunda tevakki ve mübâ’adet eyleyesin ve siz ki 

nâ’ibler vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz mazmûn-ı emr-î şerîfim sizin dâhi meczûmunuz olarak 

mûcib ve muktezâsıyla ‘amel ve hareket ve hilâfından be-gâyet tehâşî ve mücânebet 

eylemeniz bâbında  

Fi Evâsıt-ı Zâ 247 

 

1321  

Ayvalık Kazâsı’ndan ölçüleri belirtilen 1000 adet döşemenin seri bir şekilde Edirne 

tarafına nakli husûsunda, Ayvalı Nâibi’ne, voyvoda, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-

cümle iş erlerine hükümdür. 

Ayvalı Nâ’ibi’ne  ve Voyvoda ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erlerine  

Bundan akdem mahrûse-i Edirne’de müceddeden İrâde-i seniyye padişâhânem mütealllık olân 

hasbi sani mafimesi içün Ayvalı Kazâsı’ndan mezîd ve matlûb olân keresteden gayrı izal 

kusur bundan on dört zirâ boyunda on iki parmak eninde yüz adet mâ‘ne ve on zirâ boyunda 

on iki parmak eninde seksen adet eğri ve on zirâ boyunda altı parmak eninde bin adet 

döşemenin seri‘ân Edirneye gönderilmesi lâzımeden olduğu beyânıyla mezkûr kerestenin 

seri‘ân ve â‘cilen Edirne’ye irsâline emr-î şerîfim südûrunu hâlâ Çermik Sancağı ve Anadolu 

Cânib-i serdâr-ı ekrem Düstur-ı Vezîrim Hüseyin Pâşâ iclâlehû ve zayıf (...) iktidâra ve ikbale 

tarafından îfâde ve inhâ olunmakdan nâşi voyvoda vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz vech-i meşrûh 

üzere ‘amel ve harekete mübâderet eylemeniz bâbında fermânım mahsûsen işbu emr-î 

celîlü’l-kadrim ısdâr ve [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi vusûl-i fermânı celîlü’l-ünvanımda 

imrâr ve hâne-i vakti tecvîz etmeyerek kazâ-i mezbûrdan mezîd ve matlûb olân keresteden 

gayrı erazil tasarrufumda maruz zikr kerestenin seri‘ân ve â‘cilen mahrûse-i mezkûre ledi’l-

irsâli irâdei seniyye-i padişâhânem muktezâsından idüğü ve ‘arz ve müdâhale imrâr-ı vakti 

mûcib vaz‘ ve hâlet haiz bulmadığı ma‘lûmunuz oldukda ber-vech-i meşrûh ‘amel ve 

hareketle infial İrâde-i pâdişâhem ihtimâm ve dikkat ve hilâfından te‘addi ve müba‘âdet 

eylemeniz bâbında  

Fi Evâ’il-i Zâ 247 
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1322 

150 kıta barut ve mükimmat yüklü arabanın her türlü ihtiyâcının Karamürsel’den 

Konya’ya varıncaya değin her türlü ihtiyâcının geçtiği mahalce karşılanması husûsunda 

Karamürsel’den Konya’ya varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların kadı ve 

naiblerine hükümdür. 

Karamürsel’den Konya’ya varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzât ve nevvâbına ve 

Dergâh-ı Mu‘allam  gediklerinden olub zikr-i âtî mühimmenin isâline me’mûr ve ta‘yîn 

kılınan sâdık zîde mecdihûya ve â‘yân ve voyvodegan ve vücûh-ı memleket ve cümle iş 

erlerine hüküm 

Muktezâyı İrâde-i Seniyye’m üzerine Anadolu cânibine me’mûr piyâde ‘askeriyeyi şâhânem 

içün gedikli mûmâileyh mübâşeretiyle gönderilen mühimmât ve barut sipahinin tahmîllerine 

muktezi olân yüz elli kıt‘a ‘arabanın kazâlar taraflarından î‘tâsıyla sâlimen Konya’ya isâli 

lâzımeden olmakdan nâşi siz ki kûzât ve nevvâb vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz mezkûr 

mühimmât ve barut sâ’îre Karamürsel’den Konya’ya varınca herhanginizin taht-ı hükümet ve 

kazâsına varub dâhil olunur ise mahfûz mahallere vaz‘ ve muhâfazası esbâbının istihsâline 

vakit ve gider oldukda dâhi tahmîllerine muktezi olân ol mikdâr ‘arabanın tedârik ve î‘tâsıyla 

birbirinize irsâl ve sâlimen Konya’ya isâline ziyâde ihtimâm ve mübâderet eylemeniz 

fermânım olmağın mahsûsen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve gedikli mûmâileyh ile tesyâr 

olunmuşdur imdi sâlifü’z-zikr mühimmât ve barut sipah karamürselden Konya’ya varınca 

esnâyı râhda vasıl olduğu mahallerde münâsib ve mahfûz yerlerde vaz‘ ve mahfûz olunarak 

gider oldukda dâhi tahmîllerine muktezi olân marül beyân ‘arabanın seri‘ân tedârik ve î‘tâ 

kılınarak sâlimen Konya’ya îsâl olunması İrâde-i Seniyye’m muktezâ-yı seniyyesinde idüğü 

ve bu bâbda ağmâz ve rehâvetle zikr olunan mühimmât ve barut sipah bir mahalin ‘arabaya 

intizaren yehud meks ve tevkîf olunmak lâzım gelir ise mes‘ûl ve mugâyir olacağınızda şübhe 

olmadığı ma‘lûmunuz oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel ve harekete mezîd-i ikdâm ve 

hilâfından tevakkî ve mübâ‘adet eyleyesiz ve sen ki gedikli mûmâileyhsin mazmûn-ı emr-î 

şerîfim senin dâhi meczûmun olarak zikr olunan mühimmât ve barut sipâhi Dersa‘âdet’imden, 

olub seri‘ân haraket ve esnâyı râhda tecmiz muktezi olân sâlifü’z-zikr ‘arabaları kazâları 

â‘yân ve voyvodalarına temlik etdirerek emîn ve sâlim Konya’ya îsâl birle îfâsı levâzım 

me’mûruna dermiyanı gayret ve hilâf-ı vaz‘ı tecvîz ile sen dâhi son ve mu‘âteb olmakdan be-

gâyet tevakkî ve mübâ‘adet eylemen bâbında  

Fi Evâ’il-i Zâ 47 
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1323 

Birkaç yıldan beri süregelen savaşlar neticesinde vergilerin sağlıklı bir şekilde 

toplanamadığından, bu konuda gerekli tedbîrlerin alınıp, müslüman halka ayrı reâyâya 

ayrı defter tutumak üzere herkesin geliri dâhilinde tahrîrinin yeniden yapılması ve 

avârızın toplanması, ayrıca bu konuda Kocabaşı ve Papazlardan yardım alınması 

husûsunda, Ahyolu ve Suru nâ’ibleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Ahyolu ve Suru nâ’iblerine ve hocagân-ı Divân-ı Hümâyûn ve sadr-ı ‘âzamım mektûbcusu 

hulefâsından Vize ve Pınar Hisarı fukarâyı tahdine me’mûren el yevm ol cânibde olub bâlâda 

Ahyolu ve Mesuri kazâları fukarâları tahrîr ve maslahatı dâhi uhdesine ihâle kılınan İzzet Bey 

ve Ahyolu voyvodası [boş] zîde mecdihûya re‘âyâ ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş 

erlerine 

Bir müddetden beri vukû‘a gelen seferler takrîbiyle memâlik-i mahrûseme ahâlisi mürettibât 

seferiyeden dolayı masârıfât-ı kesîreye düçar ve bu cihete envâ‘ zarûret ve muzayekaya 

güriftar olduklarından başka tekâlif husûsunda bâyı vükelâ ve ehli İslâm re‘âyâsından olarak 

mesela bir kazânın tekâlif vadesi o kazâda bulunan ehl-i İslâm ve re’ayânın ‘avârız hânesine 

bağlı tasarruflarında bulunan emlâk ve arâzi ve hâl ve tahta göre mukırr ve tesviye şurûtuna 

ri‘ayet olunarak tevzi‘  ve tahsîl olunmak şurûtundan olarak ba‘zı kuzât tarafından aralık 

aralık istid‘â vukû‘uyla şurûtu mûcibince evâmir-i şerîfem dâhi tahrîr olunmakda ise de yine 

tekâlif şurûtuna Âdem ra‘iyetle bunları nasihat ve himâye ile kendilerinden hiç tekâlif 

etmeyib ve birazına dâhi emlâk ve arazinin tahmîllerinden nısf ve sülüs derecede noksan 

tekâlif tarh ve tevzi‘  olunarak bu cihetine onların tekâliflerini sâ’îr ehli aciziye tarh tahmîl 

kılınmakta ve ehli ırz ve re‘âyâ tâ’ifesinin dâhi üzerine edâsı mukaddem gelen cizye-i 

şeriyeleri muktezâ-yı şer‘-i şerîf üzere her birinin hâl ve tehammüllerine göre âlâ tarîk esnaf-ı 

selâse ihbârlarıyla cibayet kılınmak şurûtundan iken ekser mahallerin cizyedarları bu ahvâle 

ra‘iyet etmeyerek tam‘ hamlarından ya‘ni edna kâğıda müstehak olânlara evâsıt ve evâsıt 

kâğıd verilecek re‘âyâ dâhi âlâ kâğıd î‘tâsı vechile re‘âyâ fukarâsı tecrîm ve ihzar olunmakda 

olduğu gerek tekâlif ve gerek cizye mâddesinden dolayı vukû‘bulan mezâlimin vaz‘ ve 

ref‘iyle bir hüsn-i nizâma konmuş öteden beri taht-ı amâl-ı hayriyye iştimâl-i pâdişâhânem 

olarak bunun üzerine aralık aralık ba‘zı tezâyüde teşebbüs olunmakda ise de sefaret-i seniyye 

hüsn-i mu‘adderet verilmeyip el-hâletü hazihi aile seferiye tarh olmak mülasebesiyle bu husûs 

hayriyye mahsûs bu kere etrâflı tutularak cihândârânemde müstenet ve mühürdandan bi’l-

cümle fukarâyı ra‘iyet ve acize ve (...) sâye-i mu‘addelet vâye-i hidîvânemde esbâbı refat ise 
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gayrı irâde-i vazife-i şâhâne ve emr-î fermân pâdişâhânem muktezâsından olmakdan nâşî şu 

hâlde niçün birkaç vazife akd olunan meclîs-i şurada hüsn-i sûreti bi’l-arz ledi’l-müzakere 

tekâlif mâddesinin tahkîkiyle takrîr ve tesviye şurûtunun cümle hakkında icrâsı cizye ve 

oradan dâhi takrîr ve inâyetin hâl ve tehammülüne göre esnafı sülüse ihbârlarıyla î‘tâsı icrâda 

i‘zâmım rezanlarında dâhi olduğu misillü beher hâl memâlik-i Mahrûse’mde bulunan sagîr ve 

kebir ehli İslâm re’ayânın ledi’l-emirde tarafı Devlet-i ‘Âliyye’mden me’mûru ve 

muharrirliğiyle tahrîr ve tenbîh-i defter olunarak devri kasaba ve karada bulunan sagîr ve 

kebir ehl-i İslâm ve re’ayânın evladının murisiyle hâsıl olacağı cümle tarafından beyân birle 

ol vecihle memâlik-i Mahrûse’mden iktizâ eden mahallere tarafı Devlet-i ‘Âliyye’mden 

me'mûrlar ve muharrir gönderilerek (…) kızları celb olunmuş olub ve mesuri kazâları henüz 

tahyir olunmamış idüğüne senki mûmâileyhsin sen dâhi el-hâletü hazihi tahrîr nüfûs 

me’mûriyetiyle Vize ve Pınar Hisarı tarafında bulunmuş olduğuna bina'en kazâ-i mezbûrenin 

taharrî mâddesi dâhi uhdene ihâlesi husûsa-i irâdesiyle Mülûkâne’me müte‘allik olmakdan 

nâşî muktezâ-yı kâr-güzârı ve sadâkat üzere me’mûr tahrîr olduğunun ve kazâları baʻde’t-

tekmîl seri‘ân ol tarafta harekat ve savb-ı me’mûra varıb zikr olunan kazâlar dâhillerinde 

kâ’in ehl-i İslâm ve re‘âyâdan olân kâffe-i âhâlînin ma‘rifetinin ve cümle ittifakıyla tahrîrine 

şuru‘ ve mübâşeret birle ehl-i İslâm içün başka ve re‘âyâ içün başka defter tutularak ve sagîr 

ve kebir hiçbirisi geriye kalmayarak cümlesin sâbık oldukları mahallerin isim ve şöhretleriyle 

tenbîh ve terkîm ve bâ‘dehu iktizâ-yı hüsn-i nizâmına bakılmak üzere âhâlînin mikdâr ve 

kemiyeti mübeyyin defterlerinin Dersa‘âdet’ime irsâl ve takdîmine dikkat ve bundan böyle 

re’ayânın cizye evrâkı ber-muktezâ-yı şer‘ enver beher hâl esnaf-ı selâse itibariyle verilecek 

olduğundan re’ayânın hîn-i tahrîrlerinde hâl ve keyfiyetleri ve refîkiyle anlaşılarak ve 

yedlerinde bulunan cizye kâğıdlarına dâhi bakılarak ve harâbe müstehak ise âlâ ve evâsıt ve 

ednaya lâyık ise evâsıt ve edna deyû isimleri üzerlerine işâret olunması ve yedlerinde cizye 

kâğıdları bulunmayıbta tezkire ibrâz edenlerin dâhi halleri tahkîk başkaca tahrîr kılınması 

husûsuna mübâderet ve bir başka karyenin defterde mukâyyid ra‘iyet ve ra‘iyet oğulllarından 

terk hizmet ile âher mahallere gidenler vardıkta bâlâda ‘avârız hânesine kayd olunmamış ve 

sâkin olalı on sene-i tecâvüz olunmamış olduğu hâlde o misillüler kaldırılıp ehli ra‘iyet kayd 

olundukda kasaba ve kurâya nakl ve iskân etdirerek iskân şurûtundan olmak mülasebesiyle 

sâlifü’z-zikr kazâlarda o makûle yabancı müslim ve re‘âyâ varsa onunçün dâhi başkaca vakit 

sunularak hâl ve keyfiyet ve mukaddemden sâkin oldukları kasaba ve karyenin isim ve 

şöhretleriyle sabit ve kayd olunub dikkatlerinin Dersa‘âdet’ime takdîmi emrine kemâl-i ikdâm 

ve müsâra‘at ve tahrîr olunacak ehl-i İslâm ve re’ayânın ibrâzı baʻde zamân fevt ve helak 

olmak veyahûd mûcibü’l-maslaha diyar-ı âhere gitmek ve taşrada bulunanlar dâhi 
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vilayetlerine gitmek ve yeniden çocuk tevellüd etmek cihetleriyle bu husûsun orada boşanmak 

lâzım gelirse bu tarz sıklık ile husûsa gelecek nizâmın pek uzakta meşuş olacağı zâhir ve 

bedîdâr olduğundan bundan böyle nizâm mezkûrun eda’en müstemirren kemayenbaği icrâsı 

zımnında tahrîr olunacak ehl-i İslâm ve re‘âyâdan fevt ve helak olânların isimleri ve 

müte’ehhir tedkîk ve taşradan gelecek ve yeniden tevellüd edecek isimleri tenbîh ve terkîm 

olunarak Dersa‘âdet’ime evrâk kayd edeceği tashih ve ta‘lim olunmak üzere iktizâ eder 

me'mûrları hükümleri ma‘rifetiyle altı mâhda bir kere bu tarafa gönderilmesi ve bu husûsun 

lâyıkıyla icrâ kılınan mukaddemce sâ’îr mahallerde tanzîm olunacağı maruz zikr kazâların her 

birine başka başka âhâlîden imiş ve maslahat takdîr ta‘yîn ve sagîr vilayetin mevad ve hali 

ma‘âşları dâhi konup mukaddemde mahsûs olân ma‘âşlarına kana‘at ederek kaydiye nâmı ve 

nâmı âher ile kimesneden bir akçe ve bir habbe almayıb edâ-yı hizmet lâzımelerinde kıyâm ve 

ihtimâm eylemeleri ve bunlardan mâ‘adâ ba‘zı kazâda mute‘ehhiren ve müvehhiden muharrer 

ve müstakim o etvar berî nazar ve nezihet kılınarak nazar merkûm dahi bu mâddeye kemâliyle 

hâzır ve nezâret etmek ve mezkûr kazâlarda umûr-ı mahalleyi raviyet eden muhtar ve (…) 

beyânıyla bulunan kemter ve muhtar kimesneler ve muhtar refîkası olmağla e’imme ve hatip 

ve ihbârları dühûl ve huruç eden ve gerek tevellüd ve vefat eyleyenleri âlâ vech-i âhâlî 

ihbârlar ve inhâ etmek üzere muhbir olarak me’mûr kılınıp re’ayânın dâhi papası ve koç 

başıları ihbârlarıyla ta‘yîn olunarak ol vecihle nizâm mezkûrun mantûk-ı münîften vikâyesı 

emrine imtina ve hürmet ve ba‘zı karyelerini köprücü ve derbendci misillü nâmı ile 

mukaddemden kayd olunub ma’a haza şimdilerde hiç hizmetleri kalmayarak Mu’ahharan (...) 

îfâsıyla tekâlif Der‘âliyye’den hisseleri sâ’îr acize-i âhâlî ve re‘âyâya tarh ve tahmîl olunarak 

bu keyfiyet dâhi (...) olân münferid ve mukifaya dek hisselerinin ağır düşmesi mûcib ve (...) 

ikrarlarını müstelzim ve müstuceb olmak hasebiyle şu husûsa dâhi vekalet (...) olân o makûle 

muafiyetleri hangi karyede ise defterlere tahrîr ve işâret sarf-ı makderet eylemek fermânım 

olmağın mahsûsen işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi bu 

husûs mevad-ı sâ’îreye mukayyes olunmayıb mazmûn fukarâyı amm (silik) kefere bi’l-vücûh 

refâh ve rahatı müstelzim olacak umûr-ı hayriyyeden olduğuna binâen bu bâbda senuh ve 

sudûr eden İrâde-i mu‘addeletade-i hidîvânemîn icrâsına cümle ile bi’l-ihtimal keremiyle 

ihtimâm ve dikkat lâzımeden olmağla göreyim seni mecbul olduğun kârgüzâr ve sadâkat 

muktezâsı vechile ibkâ cümle tahrik iktizâ-yı hüsn-i nizâma bakılmak üzere defterlerin 

Dersa‘âdet’ime irsâl ve takdîmine müsaread ve iskân mâddesi hakkında olân İrâde-i 

Seniyye’mîn dâhi icrâsına mezîd-i ‘itinâ ve gayret eylemek matlûb kat‘î Mülûkâne’m idüğü 

ma‘lûmun oldukda ber-vech-i muharrer muktezâsı  
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emir ve tenbîhât şehriyârânemle icrâ-yı lâzıme-i me’mûriye ve sadâkate mezîd-i ihtimâm ve 

dikkat eyleyesin ve siz ki nâ’ibler ve voyvoda vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz mazmûn-ı emr-î 

şerîfim sizin dâhi mahrumunuz olarak mûcib ve muktezâsı üzere ‘amel ve harekete bi’l-ittifâk 

kemâl-i ikdâm ve mübâderet ve husûsu mezbûrun minvâl-i muharrer üzere icrâsından âhâlî-i 

memleket ve fukarâyı ra‘iyet istihsâl kemâl-i âsâyiş   ve istirahatleri İrâde-i seniyye mebni 

idüğü zâhir olmakdan nâşi bu bâbda hizmeti mübâşiriyeden dolayı fukarâ ve zu’afâya yar 

olunmak üzere muharrer mûmâileyhsin iktizâ eden husûsta ve harçlığı cânibisini ahz taraf-ı 

şâhânemden kendine ‘inâyet ve irsâl kılınmış olduğuna ve memleket ve fukarâyı ra‘iyete tâbi‘ 

maslahata me’mûriyeti cihetiyle ol tarafta olduğu hengâmda menût bu mâddeye mahsûs 

bulunmak üzere icâb eden me’kûlât masârıfı memleket tarafından rû'yet olunmakda bir güne 

be’s olacağından me’mûr mûmâileyhin maruz zikr kazâlarda ikamet eylediği müddette lâzım 

ve iktizâsı vechile yalnız me’kûlâtı cânib-i vilayetden î‘tâ olunub bundan başka hizmeti 

mübâşiriye ve hediye nâmı ve nâm-ı âher ie âhâlî fukarâdan bir akçe ve bir habbe tahsîl ve 

î‘tâsı nukûd vaz‘ ve hâlet vukû‘undan be-gâyet tevakkî ve mübâderet eylemeniz bâbında              

Fi Evâ’il-i Zâ 247   

 

1324 

Dimetoka Kazâsı âyânı sâbık Çelebi Ahmed ile (silik) Duvarı Kazâsı âhâlisinden meluh 

oğlu Osman ve Hacı Baranlı diğer Osman isimli kişilerin alacak davası sonucunda 

aldıkları ruhsata olmasına rağmen fesada sebep olduklarından dolayı Edirne’ye 

gönderilmeleri ve Dimetoka Kazâsı’na ayak bastırılmamaları husûsunda Edirne 

Mollası’na ve Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-Başılarından (silik) kâ’îm-makam’ı el-hâc 

Mehmet Bey’e hükümdür. 

Edirne Mollası’na ve Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından (silik) kâ’îm-makamı el-hâc 

Mehmed dâme mecdihûya hüküm 

Dimetoka Kazâsı Â’yânı sâbık Çelebi Ahmed ile (silik) duvârı kazâ-i mezbûr âhâlisinden 

meluh oğlu ‘Osman ve Hacı Baranlı diğer ‘Osman nâm kimesnelerden alacak davası 

vukû‘una mebni merkûmun bundan akdem sâdır olân emr-î şerîfimle vâcibül teraki 

Dersa‘âdet’ime ihbâr olunarak mâdde-i davaları ber-nehci şer‘i rû'yet ve nasb olunmuş ve ol 

vecihle ‘avdetlerine (silik) ve ruhsat verilmiş ise de merkûmlardan kazâ-i mezbûr âhâli ve 

fukarâsı meştud olmayarak alenen Fitne ve fesad hudusunu mûcib harekette bulunmaları 
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cihetiyle merkûmlar hâlâ Çermik Sancağı Mutasarrıfı olub bu def‘a taraf-ı eşref 

padişâhânemden Anadolu cânib-i Serdarı Erkemi nasb ve ta‘yîn olunan düstûr-ı ekrem vezîri 

mâ‘ali mirim İshak Pâşâ iclâlehû ve ikbalühû tarafından mukaddema bâ-buyruldu Edirne ye 

celb ve ikame etdirilmiş olduğundan bundan sonra şayet bir takrîb bu hakkı bularak tekrar 

Dimetokaya tekrar lâzım gelirse yine Fitne ve fesattan hali olamayacakları mülahazadan gayrı 

be‘id idüğü beyânıyla fi mâ-bâ‘d Dimetokaya ayak basmamak üzere kemâkan Edirne de 

ikame ve iskân etdirilmeleri husûsuna mübâderet ve yer takrîbine Dimetokaya gelmeleri lâzım 

gelirse mesfur ve muatıb olacaklarını bilip ona göre ‘amel ve hareket tefyir ve dikkat 

eylemeniz bâbında  

Fi Evâsit-i Zâ 247 

 

1325 

Hersek’ten Konya’ya mühimmât taşıyan ararbaların bakımı hayvanların yem temini 

husûsunda, Hersek’ten Konya’ya varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların; 

kadı, naib, âyân, voyvoda, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür.  

Hersek’ten Konya’ya varınca yol üzerinde vâki kazâların kûzât ve nevvâb ve â‘yân ve 

voyvodagan ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm  

Konya da olân adamlar içün muktezi olub te’diye etdirilmiş olân mühimmâtı habamiyenin 

esnâyı râhda âhâli ve fukaraya barikran olmamak üzere tâkım tâkım gönderilmesi tesyâr 

kılınmış mukaddemce evvel ki tâkım olarak iki taburluk çadırlar gönderilmiş ise de 

mühimmât-ı mezkûreden ikinci tâkım olmak üzere bu def‘a dâhi üç adet Abdi Pâşâ ve iki yüz 

kırk üç adet kol icad ve üç adet mutbah ve üç adet yeneli ve yüz yirmi adet açık meşa çadırlar 

gönderilmiş olduğundan bahsle zikr olunan mühimmâtın Hersek’ten Konya’ya varıncaya 

değin ‘araba ve hayvânât tahmîlen kazâ-be-kazâ nakl ve imrârı bâbında emr-î şerîfim 

südûrunu hâlâ bi’l-istiklal ‘Âsâkir-i Mansûre ser ‘Asâkir düstûr-ı vezîrim Hüsrev Mehmed 

Pâşâ iclâlehû tarafından îfâde olunmakdan nâşi sen ki kûzât ve nevvâb vesâ’îre-i 

mûmâileyhimsiz vech-i meşrûh üzere ‘amel ve harekete mübâderet eylemeniz fermânım 

olmağın mahsûs işbu emr-î celîlü’l-kadrim ısdâr ve tesyâr olunmuşdur imdi mühimmât-ı 

mezkûre Hersek’ten Konya’ya varınca herhanginizin taht-ı hükümet ve kazâsına dâhil olursa 

tahmîllerine muktezi ‘araba ve hayvânâtın kazâlar tarafından seri‘ân tedârik ve î‘tâsıyla 

birbirinize irsâl ve sâlimen Konya’ya isâline bi’t-tevkîf mezîd-i ikdâm ve mübâderet 

eylemeniz lâzımeden idüğü ve bu bâbda ağmâz ve rehâvet ve mühimmât-ı mezkûre ‘araba ve 

bârgire intizaren bir mahâlde beyhûde meks ve tevkîf olunmak lâzım gelirse mes‘ûl ve 
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muatab olacağınızda şübhe olmadığı ma‘lûmunuz oldukda ber-vech-i meşrûh ‘amel ve 

harekete dikkat ve hilâfından tevakkî ve mübâ‘adet eylemeniz bâbında  

Fi Evâ’il-i N 247 

 

1326  

Hersek’ten Konya’ya mühimmât taşıyan ararbaların bakımı hayvanların yem temini 

husûsunda, Hersek’ten Konya’ya varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların; 

kadı, naib, âyân, voyvoda, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Hersek’ten Konya’ya varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzât ve nevvâbına vesâ’îre 

Konya’da mirliva Necib Pâşâ dâmen mealiyenin ma‘iyetinde olân adamlar içün bu def‘a dâhi 

iki adet kıyye ve dört adet Abdi Pâşâ ve yüz elli beş adet kolcular ve üç adet mutbah ve altı 

adet yeneli ve altmış bir adet açık maşa çadırlar gönderilmiş olduğundan bahsle  

Aslı gibi 

 

Sayfa 197 

 

1327 

Hersek’ten Konya’ya mühimmât taşıyan ararbaların bakımı hayvanların yem temini 

husûsunda, Hersek’ten Konya’ya varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların; 

kadı, naib, âyân, voyvoda, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Hersekten Konya’ya varınca yol üzerinde vâki hükküma [boş] vesâ’îre  

Bu def‘a dâhi bir adet kıyye ve beş adet Abdi Pâşâ ve yüz elli adet kolcular ve iki adet mutbah 

ve altı adet enbeli meşa‘ve yetmiş bir adet açık meşa çadırlar gönderilmiş olduğundan bahsle 

Fi Evâsıt-ı N 247                                                                                                               

Aslı gibi  

 

1328 

Hersek’ten Konya’ya mühimmât taşıyan ararbaların bakımı hayvanların yem temini 

husûsunda, Hersek’ten Konya’ya varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların; 

kadı, naib, âyân, voyvoda, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 
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Bir sûreti  

Hersek’ten Konya’ya varınca yol üzerinde vâki kazâların kûzât ve nevvâbına ve â‘yân 

vesâ’îre  

Konya’ya me’mûreyn ‘izâm kılınmış olân süvâri ikinci ve dokuzuncu alâylar içün bu def‘a iki 

adet kıyye ve dört adet Abdi Pâşâ ve yüz altmış adet adet kolcular ve iki adet mutbah ve altı 

adet enbeli meşa‘ ve seksen adet açık meşa çadırlar gönderilmiş olduğundan bahsle  

Fi Evâsıt-ı N 247 

Aslı gibi  

 

1329 

Üsküdar’dan Haleb’e mühimmât taşıyan ararbaların bakımı hayvanların yem temini 

husûsunda, Üsküdar’dan Haleb’e varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların; 

kadı, naib, âyân, voyvoda, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Üsküdar’dan Haleb’e varınca yol üzerinde vâki kazâların kûzât ve nevvâbına ve â‘yân 

vesâ’îre  

Haleb’de olân tımarlı süvâri ‘Âsâkir-i Mansûre birinci alay içün kâ’îm-makam Hüseyin Bey 

zîde mecdihû ile bu def‘a gönderilen yüz hafin pişto ile eşyâ-yı sâ’îrenin kazâ-be-kazâ ‘araba 

ve hayvânâta tahmîlen imrâr içün aslı gibi  

 

1330 

Üsküdar’dan Sivas’a mühimmât taşıyan ararbaların bakımı hayvanların yem temini 

husûsunda, Üsküdar’dan Sivas’a varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların; kadı, 

naib, âyân, voyvoda, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Üsküdar’dan Sivas’a varınca yol üzerinde vâki kazâların kûzât ve nevvâbına ve â‘yân vesâ’îre  

Sivasta olân tımarlı sekizinci alay içün bu def‘a Kavacık mübâşeretiyle gönderilen çizme ve 

kılıcın kazâ-be-kazâ ‘araba ve hayvânâta tahmîlen irsâli içün  

Aslı gibi  

Fi Evâhir-i C 247 
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1331 

İznikmid‘den Konya’ya mühimmât taşıyan ararbaların bakımı hayvanların yem temini 

husûsunda, İznikmid’ten Konya’ya varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların; 

kadı, naib, âyân, voyvoda, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

İznikmid‘den Konya’ya varınca yol üzerinde vâki hükkâm vesâ’îre muktezâ-yı İrâde-i 

seniyye üzere Konya’ya me’mûr mirliva Bekir Pâşâ dâme mealiyenin (...) olub ihrâc ve î‘lâm 

olunmak üzere iki alay içün muktezi olân çadırlar bu def‘a kavvâs mübâşeretiyle Konya’ya 

gönderilecek olduğundan bahsle zikr olunan çadırların İznikten ‘araba ve hayvânâta tahminen 

Konya’ya isâli içün  

Aslı gibi  

 

1332  

İznikmid‘ten Konya’ya mühimmât taşıyan ararbaların bakımı hayvanların yem temini 

husûsunda, İznikmid’ten Konya’ya varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların; 

kadı, naib, âyân, voyvoda, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

İznikmid‘ten Konya’ya varınca yol üzerinde vâki hükkâm vesâ’îre [boş] ferik ‘Âsâkir-i 

Mansûre Beylerbeğisi Mehmed Pâşâ adamı mealiye bulunacak mühendislerin iktizâ eden 

cavezleri bu def‘a Kavacık mübâşeretiyle Konya’ya irsâli lâzımeden bulunduğundan bahsle 

mezkûr çadırlar İznikimid’den ‘araba ve hayvânâta tahmîlen Konya’ya irsâli içün  

Fi Evâ’il-i Zâ 247                                                                                                                   

Aslı gibi  

 

1333  

İznikmid‘den Konya’ya mühimmât taşıyan ararbaların bakımı hayvanların yem temini 

husûsunda, İznikmid’ten Konya’ya varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların; 

kadı, naib, âyân, voyvoda, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Yine İznikmid‘den Konya’ya varınca yol üzerinde vâki hükkâm vesâ’îre [boş] ‘Âsâkir-i 

Mansûre alâylarından Mirliva Binbaşı alamir mâ‘alimenin kumandasında olân sekizinci alay 
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‘Âsâkir-i Mansûrelerin çadırlarının Konya’ya irsâli lâzımeden olduğundan bahsle mezkûr 

çadırlar İznikmid’ten ‘araba ve hayvânâta tahmîlen Konya’ya irsâli içün  

Fi Evâ’il-i Zâ 247 

 

1334 

Hersek’ten Konya’ya mühimmât taşıyan ararbaların bakımı hayvanların yem temini 

husûsunda, Hersek’ten Konya’ya varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların; 

kadı, naib, âyân, voyvoda, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Hersek’ten Konya’ya varınca vâki‘ hükakm vesâ’îre [boş] mirliva İskender Pâşâ dâme 

mealiyenin kumandasında olân dördüncü alâyın iktizâ eden mühimmâtı himâyelerinin kavvâs 

mübâşeretiyle Konya’ya irsâli lâzımeden olduğundan bahsle mühimmât-ı mezkûre Hersek’ten 

‘araba ve hayvânâta tahmîlen Konya’ya irsâli içün                                              

Fi Evâ’il-i Zâ 47 

 

1335 

Hersek’ten Konya’ya mühimmât taşıyan ararbaların bakımı hayvanların yem temini 

husûsunda, Hersek’ten Konya’ya varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların; 

kadı, naib, âyân, voyvoda, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Yine Hersekten Konya’ya varınca hükkâm vesâ’îre mirliva İskender Pâşâ kumandasında olân 

on beşinci alâyın iktizâ eden mühimmâtı himâyelerinin kavvâs mübâşeretiyle irsâli lâzımeden 

olduğundan bahsle mühimmât-ı mezkûre Hersekten ‘araba ve hayvânâta tahmîlen Konya’ya 

irsâli içün 

Fi Evâ’il-i Zâ 247 

 

1336 

Hersek’ten Konya’ya mühimmât taşıyan ararbaların bakımı hayvanların yem temini 

husûsunda, Hersek’ten Konya’ya varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların; 

kadı, naib, âyân, voyvoda, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 
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Bir sûreti  

Konya’ya varınca vâki‘ hükkâm vesâ’îre mu‘ayyen süvâri ekremiyye me’mûr iki alay piyâde 

‘Âsâkir-i Hassa şâhânemîn muktezi olân mühimmâtı himâyelerinin bir nefer ‘Âsâkir-i 

Hassaya kol ağası ve müdürü tarafından ta‘yîn kılınan adamları mübâşeretiyle Konya’ya irsâli 

lâzımeden olmakdan nâşi siz ki kûzât ve nevvâb vesâ’îre-i mûmâileyhimsiz mühimmât-ı 

mezkûre Konya’ya irsâli içün ücretiyle alınarak  

 Fi Evâ’il-i Zâ 247 

 

1337 

Hersek’ten Konya’ya mühimmât taşıyan ararbaların bakımı hayvanların yem temini 

husûsunda, Hersek’ten Konya’ya varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların; 

kadı, naib, âyân, voyvoda, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Hersek’ten Konya’ya varınca vâki‘ hükkâm vesâ’îreden [boş] Konya’da mirliva Necib Pâşâ 

dâmet mealiyenin kumandasında olân onuncu ve onikinci ‘Âsâkir-i Mansûre alâylarının 

ayakkabıları kavvâs mübâşeretiyle Hersek’ten ‘araba ve hayvânât tahmîlen Konya’ya irsâli 

içün Fi Evâ’il-i Zâ 247 

1338  

Hersek’ten Konya’ya 100 sandık tüfek ve mühimmat taşıyan ararbaların bakımı 

hayvanların yem temini husûsunda, Hersek’ten Konya’ya varıncaya kadar yol üzerinde 

var olan kazâların kadılarına, naiblerine ve âyânarına hükümdür. 

Bir sûreti  

Hersek’ten Konya’ya varınca hükkâm vesâ’ire Mirliva Binbaşı ve İskender Pâşâ dâmet 

mealihümanun kumandasında olân adamlar için kavvas mübaşeretiyle yüz sandık derununa 

mevzu ihtiyat tüfenklerinin Hersek’ten Konya’ya irsâli için  

Fi Evâ’il-i Zâ 247 

 

1339 

Hersek’ten Konya’ya sekizinci alayının çanta ve palaskalarını ve mühimmatını taşıyan 

ararbaların bakımı ve hayvanların yem temini husûsunda, Hersek’ten Konya’ya 

varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların kadılarına, naiblerine ve âyânarına 

hükümdür. 
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Bir sûreti  

Yine Hersek’ten Konya’ya varınca vâki‘ hükkâm vesâ’ire  

Bu def‘a çıkarılmış olân ‘Âsakir-i Mansûre sekizinci alayının çanta ve palaskaları livâ-yı 

mezkûr hazinedarı mübaşeretiyle Hersekten Konya’ya irsâli için  

Fi Evâ’il-i Zâ 247 

 

1340 

Hersek’ten Konya’ya, ikinci alayın malzeme ve mühimmatını taşıyan ararbaların 

bakımı hayvanların yem temini husûsunda, Hersek’ten Konya’ya varıncaya kadar yol 

üzerinde var olan kazâların kadılarına, naiblerine ve âyânarına hükümdür. 

Bir sûreti  

Bir sûreti yine Hersek’ten Konya’ya varınca hükkâm vesâ’ire [boş] Konya’ya me'mur 

mahyalı süvari ikinci alay ‘Âsakir-i Mansûrenin çadırlarının Hersek’ten Konya’ya irsâli için  

Fi Evâ’il-i Zâ 247 

 

1341 

Hersek’ten Konya’ya üçüncü alayının malzeme ve mühimmatını taşıyan ararbaların 

bakımı hayvanların yem temini husûsunda, Hersek’ten Konya’ya varıncaya kadar yol 

üzerinde var olan kazâların kadılarına, naiblerine ve âyânarına hükümdür. 

Bir sûreti  

Yine Hersek’ten Konya’ya varınca hükkâm vesâ’ire [boş] Konya da olân üçüncü alay 

‘Âsakir-i Mansûrenin bazı eşyalarının kavvvas mübaşeretiyle Hersek’ten Konya’ya irsâli için  

Fi Evâ’il-i Zâ 47 

 

1342 

İznikmid’ten, Konya’ya gönderilen kazma, kürek, kurşun ve fişeklerin taşındığı 

arabaların bakımı hayvanların yem temini husûsunda, İznikmid’ten Konya’ya 

varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların kadılarına, naiblerine ve âyânarına 

hükümdür. 

Bir sûreti  

İznikmid’ten Konya’ya varınca vâki‘ hükkâm vesâ’ire  



263 

 

Bu def‘a Kavacık mübaşeretiyle Konya’ya gönderilen kazma ve kürek ve kurşunlu fişenklerin 

İznikmid‘den ‘araba ve hayvanata tehammülüne kazâ be kazâ dâhil olunarak Konya’ya irsâli 

için  

Fi Evâsit-i Zâ 24 

 

Sayfa 198 

 

1343 

İznikmid’ten Konya’ya 400 sandık Fişek taşıyan ararbaların bakımı hayvanların yem 

temini husûsunda, İznikmid’ten Konya’ya varıncaya kadar yol üzerinde var olan 

kazâların kadılarına, naiblerine ve âyânarına hükümdür. 

Bir sûreti  

İznikmid’ten Konya’ya varınca vâki‘ hükkâm vesâ’ire bu def‘a kavvas mübaşeretiyle 

Konya’ya görderilen dört yüz sandık Fişengin İzinkmid’den dâhi ‘araba ve hayvanata 

tahmilen kazâ be kazâ nakil olunarak Konya’ya isâli için 

Fi Evâsit-i Zâ 247 

 

1344 

Kocaeli Sancağı’nda Pazargölü Nahiye’sine tâbi 6 adet karye âhâlisine gerekli olân 

25000 ayar147 kömür ve Tophane-i ‘Âmire’ye gerekli olân kömürle toplam 48000 ayar 

kömürün ve diğer Hüdavendigar ve Kocaeli Sancağı’na dahil olan kasabaların 

âhâlisinden toplanması husûsunda, Hüdavendigâr Sancağı Mütesellim’i ve Bursa 

İhtisab Nâzırı Hafız Mehmet Bey ve adı geçen sancakta var olan kazâların kadı ve 

naiblerine hükümdür. 

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Hüdavendigâr Sancağı Mütesellim’i ve Beruse 

ihtisab nâzırı Hafız Mehmed dâme mecdihû ve adı geçen sancakta vâki‘ zikri ati kazâlardan 

ma’ada kazâların kûzat ve nevvâb [boş] zîde fazlühûma ve voyvoda vesâ’ire zâbıtan ve bi’l-

cümle iş erleri [boş] zîde kâdrihûma hüküm 

Tophâne-i Âmire’m ve hamirehâne-i mamurem timurhâneleri (silik) olunarak (silik) senevi 

kırk sekiz bin (...) kömürüne muhtaç olub bu sene-i mübarekede Kocaeli Sancağı’nda 

                                                           
147 Saruhan Sancağı’nda kullanılan bir hububat ölçü birimi olup, miktarı kazalara göre değişmekteydi. Mesela 

Turgutlu’da 8 okka, Manisa’da 7,5 okka (buğday için 10 okka), Timurci ve Nif’de 9,5 okka, Palamut’ta ise 10 

okka değerindeydi.(Bkz. Arseven, 1996: 1567-1568.) 
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Pazargölü Nahiye’sine tâbi‘ altı adet karye âhâlisi sarf eylemek üzere mukaddemce emr-î 

şerîfim sudûr etmiş ise de kurra’i merkûme âhâlisinin tertibi sâbık olân yirmi bin beş yüz 

‘ayar kömürün sarfında izdırapları derkâr ve kömür maslahatı Tophâne-i Âmire’min ehem 

lâzımı olarak bir nizâm-ı kaviye rabtı lâzım geleceği bir yarar olacağını mebni Tüfenkhâne-i 

Âmire’me merbut olân Kartal ve Kekbuze ve Şile ve Poros ve Koru Hümâyûn’um zâbıtı 

idâresinde olân mahâller ve tertibi atik sarfına me'mur olân sâlifü’z-zikr altı adet karyelerden 

başka Hüdavendigar ve Kocaeli Sancağı’na dahil olan Kurra ve Kasabat âhâlisinden senevi 

kırk sekiz bin ayar kömür tertib olunarak eyyamı sayfta miran ve Karamürsel vesâ’ire ol 

havalide tahsis kılınan tenzîl olunmak üzere siz ki mütesellim Kapucû-başı ve kûzat ve 

nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz size ve Kocaeli Sancağı’nda kâ’in kazâların hükkâm ve 

zâbıtanına hitâben vesayayı lâzımeyi hâvi iki kıt‘a emr-î şerîfim isdâr ve tesyâr kılınmış ise de 

tarâfından bir takım peymal maruzat takdîmiyle itiraz kılınmış ve keyfiyet Rical-i Devlet-i 

‘Âliyye’mden Tophâne-i Âmire’m nâzırı iftihârı ‘Arif Bey dâme mecdihûdan ledil isti‘lam 

mukaddem ki irade-i Seniyye-i Mülükâne’m mûcibince Tüfenkhâne-i Âmire’m köprü sarfını 

me'mur sâlifül zikr kazâlardan ma’ada vilayeteyn mezkûrenin sa’ir Kazâları âhâlisi sâlifü’z-

zikr kırk sekiz bin ayar kömür için bulunan mahâllerden kavinde Çekisinin kat’-i ve hark ve 

tenzîli husûslarında verilen mu’afiyet edinmek ve icabı emr-îne behâları me’mûru tarâfından 

an fâkir baş ucunda verilecek olduğu hâlde fukuraya ber-vecihle yar olmacağı zâhir ve şu 

kömür tophâne’i Âmire’mde zuhuriyeleri ve cephânesi i‘malatından koklanabilecek şey 

olarak Saltanat-ı Seniyye’min böyle ehem ve mühîm vacibül edâ himâyetinde bu vecihle bî 

nimet masarıfatı takdîmi birle yoldaşı olduğu bir beha ve bâhir olduğundan ber-minvâli 

muharrer Tüfenkhâne-i Âmire’me mahsûs kazâlardan ve sâlifü’z-zikr altı adet karyeler başka 

hevaiyet mezbûrenin sa’ir kazâlarından mürettib olarak mar‘ul beyan kırk sekiz bin ayar 

kömürden Hüdavendigâr Sancağı kazâlarına kaç ayar kömür isabet ederse âhâli birbirlerine 

i‘ane iderek kök söküp toprak açarak kömür hark ile tamamen ve kâmilen tahsis kılınan 

mağazalara tenzîl eylemek üzere kazâlara takrib vechile bi’t-tevzi âhâli bir tarâftan torkuklara 

sevk ve ta‘yin birle herkes hissesini tekmil ücretini me’mûrandan ahz ile yedlerine edâ 

tezkeresi ahz etmedikçe kazâlarına uddet ettirilmemesi ve ayrı ayrı olur ise yine derhâl torbur 

mahâlline i‘mal kılınarak bu babda bir an imrar vakti mûceb hareket vuku‘a gelmemesi 

vesayeti hâvi müekkeden evamir-i şerîfem isdârını nâzır mûmâileyh î‘lâm ve bi’l-fi’il Baş 

Defterdar’ım olân iftihâr ‘Âli Necib dâme ulüvvuhu dâhi bâ takrir ifade ve ifhâm eylemiş ve 

bu babda vesayayı lâzıme derciyle Kocaeli Sancağı hükkâmıyla vesâ’ire lâzım gelenlere bir 

kıt‘a emr-î şerîfim isdâr ve tesyâr kılınmış olmağla vech-i meşrûh üzere ‘amel ve harekete 

dikkat eylemeniz fermânım olmağın tekiden ve ihtimâmen Divân-ı Hümâyûn’umdan 
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mahsûsen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve [boş] tesyâr olunmuşdur imdi bu husûs mevadı 

sa’ireye mukâyyid olmayıb ehem emûru edvleti ‘Âliyye’mden olmaktan nâşi bâlâda beyan 

olunduğu vechile ol miktar kömürden Hüdavendigâr Sancağı hissesine ne miktar isabet ederse 

Kocaeli tarâfından bi’l-muhabere tarâfeynin hâl ve tehammülüne göre Beyninizde 

kararlaştırıp tamamen hark ve nakli emr-îne kemâliyle ikdam ve dikkat eylemeniz kat’-i 

matlubu padişahânem idügü ve bu babda ağmaz ve rehavet ve bundan sonra dâhi şöyle oldu 

böyle gitti diyerek imrarı karakate’i vakte cesaret olunmak lâzım gelirse sonra hakkınızda 

mucîb hatab ve mes’uliyet olacağından şüphe olmadığı m‘alûmunuz oldukda ber-minvâli 

muharrer ‘amel ve hareketle if‘âli emir ve irade-i şahâneme mezîdi sa‘i ve gayret ve 

hilafından tevakkî ve müba’adet eylemeniz bâbında 

Fi Evâhir-i  Râ 247 

 

1345 

Kocaeli Sancağı’nda Pazargölü Nahiye’sine tâbi 6 adet karye âhâlisine gerekli olân 

25000 ayar kömür ve Tophane-i ‘Âmire’ye gerekli olân kömürle toplam 48000 ayar 

kömürün ve diğer Hüdavendigar ve Kocaeli Sancağı’na dahil olan kasabaların 

âhâlisinden toplanması husûsunda, Kocaeli Sancağı’nda var olan hakimler ve adı geçen 

sancağın Mütesellimi Mustafa Tâhir Bey’e, vesâ’ire hükümdür. 

Bir sûreti Kocaeli Sancağı’nda vâki‘ hükkâma ve livâ'i mezbûr mütesellimi Mustafa Tâhir 

zîde mecdihûya vesâ’ire  

Aslına tatbiken  

 

1346  

Bor Kazâsı’na gönderilen mübaşirlerin ücretlerinin düzenlenmesi husûsunda, Bor 

Kazâsı Na'ibi’ne, âyân  memleketin ileri gelenlerine hükümdür. 

Bor Kazâsı Na'ibi’ne, â’yân  ve vücûh-ı memlekete hüküm  

Niğde Sancağı’nda kâ’in Bor Kazâsı Nefsi, Niğde’ye iki sa‘ad mesafede bulunduğundan 

emuru memleket ve mesalihi sa’ire zımnında mütesellim bulunanlar tarâflarından gönderilen 

adamlara maslahata göre bundan itibaren hizmeti mübaşereye virilmekte iken bunlara giden 

mübaşirler kana‘at etmeyerek birkaç hizmet mübaşiriye mutalebe ve ahzıyla fukarayı ızrar ve 

tecrimden hâli olmadıklarından bahisle fi mâ bâ‘de kazâ'i mezbûra mütesellim tarâfından 

gönderilen mübaşirlere yirmi beş ve otuz beş ve elli kuruşdan hizmet verilip miktarı 

mezkûrdan ziyâde hizmet mübaşiriye mutalebe olunmamak bâbında emr-î şerîfim südûrunu 
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bi’l-cümle vücuh ve âhâli ve re‘âyâ niyaz ve istid‘a eyledikleri sen ki na'ib mûmâileyhsin bu 

def‘a Dersa‘âdet’ime vârid olân ‘ilamınla âhâli ve re‘âyâ tarâfından takdîm olunan ‘arzuhâlde 

tahrir ve iş‘ar olunmuş olmaktan nâşi kalemi kuyuduna müraca‘at ve muktezası sual 

olundukda memâlik-i mahrusemde aslı ve hetli olmayan da‘va mezbûre zuhuruyla hîn-i 

teraFi‘ de ferağının hakkı sâbit olmayıb mümzâ ızrar ve taciz için davaya seluk ‘inde-l şer‘ 

zâhir olunan gerek Dersa‘âdet’ten, giden ve gerek vali ve hakim tarâflarından ta‘yin olunan 

mübaşirlerin ücreti mübaşiriyeleri mazmûn olân müdde‘i aliyeden taleb olunmayıb ber mûceb 

fetevâyı şerîfe husûsu kâzibe eden müdde‘i mütemerridden tahsîle mübâderet olunmak üzere 

tenbihi hâvi tevarih-i muhtelife ile evamir-i ‘Âliyye’m sâdır olduğu mestûr ve mukâyyid 

olmağla bu sûrette bâ‘de izin kazâ'i mezbûra mütesellimler tarâflarından hukuku maadaları 

için gönderilen mübaşirlerin ücreti mübaşiriyeleri şurûtu mûcibince müdde‘i mütemerridden 

tahsîl olunup âhâliden bunun için bir akçe ve bir habbe mutalebe ve ahz olunmamak ve livâ'i 

mezbûr mütesellimleri tarâflarından emuru mühimme ve memleket mesalihi zımnında kazâ'i 

mezbûra gönderilen mübaşirden maslahata göre yirmi beş ve otuz beş ve nihayet elli kuruştan 

ziyâde bir akçe i‘tâ  kılınmamak üzere emr-î şerîfim ısdarı re’ye menut idüğü tahrir olunmakla 

vech-i meşrûh üzere ‘amel olunmak fermânım olmağın imdi siz ki kûzat ve nevvâb vesâ’ire 

mûmâileyhimsiz keyfiyeti m‘alûmunuz oldukda mazmûn emr-î şerîfimi müseccel mahfuz 

kayıt ve tenbih iderek mucîbinuktezasının re’yi ve müstemiren icrâsıyla izni hilafet simat 

melûkaneme ve vâzi‘atü-l yed olân fukara ve zaifa ve re‘âyâ ve ber’ayanın bî vech-i gadr ve 

ızrardan vekayaları husûsuna ihtimâm ve dikkat ve mugayir rızâ hareketi tecvizden tevakkî ve 

mübaadet eylemeniz bâbında  

Fi Evâhir-i  Râ 247 

 

Sayfa 199  

 

1347 

Demirci taifesinden olub da, işini disiplinle yapmayan göçebe grubun işten el 

çektirilmesi ve bu konuda âsâyiş in sağlanması husûsunda, Gümüşhâne’ye bağlı 

kazâlardan Milas ve Körten Bilâ ve Körten Zir Kazâlarının Na'iblerine ve Gümüşhâne 

Emini vekiline, âyân  ve memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Gümüşhâneye merbut kazâlardan Milas ve Körten Bilâ ve Körten zir kazâlarının na'iblerine 

ve Gümüşhâne emini vekili [boş] zîde mecdihû , â’yân  ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş 

erlerine hüküm 
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Trabzon ve Canik ve Ordu Kazâları sevahil ve cibalinde kâ’in olub emir ve irâdesi hâlâ 

Trabzon Valisi ve Canik Muhasılı düstürû vezirim ‘Osman Pâşâ iclâlehû ‘uhdesine mehul 

olân temur madenlerinin ber-vech-i kiremit i‘mâline ikdam olunmakta ise de madenci taifesi 

curd ve emlâk ashâbından olmayıb göçebe güruhundan bulunduklarına mebni ve diledikleri 

mahâllere nefer etmek adeti müstemireleri olduğundan bu keyfiyet M‘âden mezkûrenin sa’ir 

hademesine dâhi sirayet iderek ta‘til ve iptalini mü’di olacağı bundan akdem inhâ olunduğuna 

mebni vesayayı lâzımeyi hâvi siz ki naibler vesâ’ire mûmâileyhimsiz  

size ve Sivas ve Zile ve Tokat ve Amasya Mütesellimi ve voyvodalarına hitâben bundan 

akdem başka başka mahsûs evamir-i şerîfem isdâr ve tesyâr olunmuş ise de taife’i 

merkûmenin ekseri el-hâletü hazihi kazâlarının dâhillerinde mütemekkin ve kurra ve bazı 

vukufa, â’yân lar tazmin ile M‘âden tarâfına salıvermeye ictisar etmekte olânları bu def‘a bâ 

tahrirat inhâ ve ictisar olunup bu temur maslahat tersane’i Âmire’m evladının vesâ’ire 

mühimmatı Hayriye Devlet-i ‘Aliyye’min azam maslahı olarak ‘alel lüzûm kesret kiremit 

üzere i‘mâli ehem ve vazife’i merkûmenin bu hareketleri M‘âdenlerin ta‘tilini müstelzim bir 

keyfiyet gerekleri bir yerde ve kendilerine mümaşad ve sıhhiyat büyük kabahat olduğu 

müstağni (...) rakam olmağla vusûlü emr-î şerîfimde kazâlarınız dâhillerine gelip nutuk etmiş 

olân o mekule temurcu taifesini derhâl kaldırıp mukaddem işledikleri madenlere i‘ade ve irsâl 

bir f’arz içlerinden inat eden olur ise o misillülere ahâr mahâlde temurculuk ettirilmeyip gelip 

müte‘aları esbabı istihsale kemâli ihtimâm ve dikkat ve bundan sonra dâhi bu maddede âharın 

derecesi ve beta‘in ve yine taife’i merkûmeye muhabesat ve zehayin vukû’u lâzım gelirse 

muhasır olânların haklarından geleceğini bilip ona göre nefsinizi siyanet eylemeniz fermânım 

olmağın tenbihen ve tekiden ve tecdiden ve teşriren mahsûsen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr 

ve [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyeti m‘alûmunuz oldukda ber-minvâli muharrer 

‘amel ve hareketle ifade emir ve irade-i padişahadem ikdam ve mübâderet ve mukırrı vâzi‘ 

irade-i ruhsatlarıyla ve hatemül vekiyye bî gayet tevakkî ve müba’adet eylemeniz bâbında  

Fi Evâsit-i Râ 247 

 

1348 

Demirci taifesinden olub da, işini disiplinle yapmayan göçebe grubun işten el 

çektirilmesi ve bu konuda âsâyiş in sağlanması husûsunda, Niksar Na’ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Niksar Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] Niksar tarâfından tanılarak  

Aslı gibi  
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1349 

Demirci taifesinden olub da, işini disiplinle yapmayan göçebe grubun işten el 

çektirilmesi ve bu konuda âsâyiş in sağlanması husûsunda, Tokat Na’ibi’ne ve Tokat 

voyvodası Ömer Bey’e vesâireye hükümdür. 

Tokat Na’ibi’ne ve Tokat voyvodası Ömer zîde mecdihûya vesâ’ire  

 

1350 

Bazı gayri müslimlerin vergi vermemek için, kosolosluklardan himaye istediklei ve bu 

konunun önüne geçilmesi husûsunda, Edirne Mollası’na ve Dergâh-ı Mu‘allam  

Kapucû-başılarından Çermik Kâim-makâm’ı el-hâc Mehmet Bey’e memleketin ileri 

gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Edirne Mollası’na ve Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Çermik Kâim-makâm’ı el-hâc 

Mehmed dâme mecdihûya ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm 

Devlet-i ‘Âliyye’min Cizye-i Güzâr re‘âyâsından mahrûse-i Edirne de mütemekkin olânlar 

birkaç seneden beri rüsûmat-ı zâhiriyelerini maktu‘en edada kusurları yoğken ol tarâfta 

bulunan bazı metamin taifesi rüsûmat-ı zâhiriye vermediklerinden ma’ada eba an ced Devlet-i 

‘Âliyye’m re‘âyâsından ve mahsure’i mezkûrede bağ ve bahçe ve emlâk ve ağnâm 

ashâbından bazıları Düvel-i Ecnebiye himayesine girip üzerlerine edası lâzım gelen tekalif 

rüsûmatı zâhiriyelerini edadan imtina etmekte ve bir tarâftan tekalif ve irâde teksir ile sa’ir 

acize’i rağıb üzerlerine tahmil olunmakta bulunduğundan bahisle memnu bâbında emr-î 

şerîfim südûru İstanbul ve tevabı‘ı Rum Patriki tarâfından bir kıt‘a ‘arzuhâl takdîmiyle istid‘a 

olunup Devlet-i ‘Âliyye’min eba an ced cizye güzâr re‘âyâsından bazıları tahsîl-i serbesiyet 

davasıyla birer takrib setamin konsolos ve konsolos vekili tarâflarından tenfiz ve pasaport 

kağıtları ahz ile kendilerini (...) mesleğine ilhak iderek cizye’i şer‘iyyelerini hisselerine ücret 

eden tekalifi edadan imtina eyledikleri ledil tahkik bu husûs şer’i şerîf ve ‘uhud ve şurut 

münaki ve mukırr olduğuna binaen bâ‘de-l yevm ol mekule Devlet-i ‘Âliyye’min cizye güzâr 

re‘âyâsından hiç ferdin elçi ve konsolos ve konsolos vekili tarâfından tenfiz ve pasaport 

kağıdı ahzına cesaret edemediğinden (silik) ra‘iyet ve ra‘iyeti oğullarından iken bir takrib 

tenfiz ve pasaport kağıdı ahz etmiş var ise ol mekulenin beratta bulunan tenfiz ve pasaport 

kağıtları ahz ve hükmü şer‘ine idhâl idüp cizyei şer‘iyye ve tekalif-i sa’ireleri tahsîl ile nizamı 

mezkûrun etraf-ı hilaftan vakayası husûsuna ikdam ve dikkat olunmak üzere mukaddemden 

iktiza eden cizyelerin hükkâm ve zâbıtanına hitâben evamir-i şerîfem sâdır olduğu Divân-ı 

Hümâyûn kuyudundan setyan olub muktezayı nizamı üzere Saltanat-ı Seniyye’min bu mekule 
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eba an ced cizye güzâr re‘âyâsından olarak bir takrib tenfiz ve pasaport evrakların bir sûreti 

olân tenfiz ve pasaport kağıtları niza‘ ile hükmü ra‘iyete idhâl ve hizmetlerinden terakim eden 

cihet-i şer‘iyye ve tekalifleri sahihi şer‘iyye taifesinin memâlik-i islamiyede emlâk ve arâzi ve 

bağ ve bahçe iştira ve temlik etmeleri caiz olmadığından yine Saltanat-ı Seniyye’mden 

mübaye‘a edecekleri o zeminden bazıları ve (...) eyledikleri hamr ve ark dâhi mahâl sa’irede 

olduğu misillü isticare olunarak kendi nefslerinden bazılarının lâzım gelen rüsûmat-ı 

zâhiriyeleri tamamen tahsîl kılınmış fermânım olmağın mahsûse’i işbu emr-î celîlü’l kadrim 

isdâr ve [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi senki mevlana ve kâim-makâm vesâ’ire 

mûmâileyhimsiz keyfiyet m‘alûmunuz oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel ve harekete infâz 

emir ve irade-i padişahânem ihtimâm ve dikkat ve hilafından hazer ve mücanebet eylemeniz 

bâbında  

Fi Evâsit-i Râ 247 

 

Sayfa 200 

 

1351 

Eski Bosna Valisi İbrâhîm Pâşâ’ya, Siroz Kazâsı’nın yönetiminin kendisine verilmesi 

husûsunda hükümdür. 

Sabıkan Bosna Valisi olub bu def‘a muhassallık vechile Siroz Kazâsının emir irâdesi 

‘uhdesine ihâle kılınan vezirim İbrâhîm Pâşâ iclâlehûya Siroz Kazâsı’nın emir irâdesi hâlâ bir 

(...) Muhafızı düstürû vezirim Yakup Pâşâ iclâlehûya mehul ise de hasbü-l icâb kendisi 

kemâkan muhafaza mezkûrada kıyam etmek üzere kazâmız mezbûrada emir ve irâdesi 

vüzerayı izamımdan birine ihâle olunmak lâzım gelmiş ve sen ki vezir meşarûnîleyhsin senin 

derkâr olân sadakat ve istikametine binaen sanice pirayı sudûr olân emr-î Hümâyûn’um 

‘inâyet mekûrun padişahânem mûcibince sâlifü’z-zikr Siroz Kazâsının (silik) mutlak 

‘uhdesinde kalarak sâdır olân fermân-ı ‘âlişanımla muhafız meşarûnîleyh beyan ve iş‘ar 

kılınmış olmağın vusûlü emr-î şerîfimde muktezayı me’mûrunun üzere olduğu mahâlden 

hareket ve seri‘an Siroz’a varup zabt-u rabta memleket ve öteden beri olageldiği vechile 

idâre’i emuru ra‘iyet ve tesviye’i mesalih-i vilayet husûslarına dikkat ve herhâlde şerîfeyn 

mutahhara hazreti Peygamberiye temessük birle âhâli’i fukara ve acize’i re’ayânın himâyet ve 

siyanet ve vücûh-ı mezalim ve te‘addiyattan ve kabineleriyle saye mekar mevaye 

padişahânemde (...) hâli ve sarfa ilyal olmaları esbabını istihsâl iderek tarâfı eşref-i 

Mülükâne’m için cümleden davatı hayriyeye istindadını müstelzim olur (...) istikmâline sarf-ı 
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nefret ve sa‘i kudret ve kazâ'i mezbûrun emuru mukata’ât ve beladiyet sa’iresinin vakt ve 

zamanıyla yerli yerinden tahsîliyle mahâllerine tediye ve teslîmine itina ve gayret eylemek 

fermânım olmağın me’mûriyetini hâvi mahsûsen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve [boş] ile 

tesyâr olmuşdur imdi keyfiyet m‘alûmun  oldukda ber-vech-i meşrûh ‘amel ve hareketle 

senden vusûl ve müntezir-i şahânem olduğu vechile kazâ mezbûrun hüsn-ü edası husûsuna 

birle ve sa‘i ve kudret ve lâzımül inhâ olân ahval ve asarı peyapi deryar-ı şevket karar-ı tahrir 

ve işâret eylemen bâbında  

Fi Evâhir-i Zâ 47 

 

1352 

Preveze Kaleleri’nin muhafazasının bundan böyle eski Bosna Valisi düstürû vezirim 

İbrâhîm Pâşâ’ya verilmesi husûsunda, Preveze Muhafızı vezirim Yakup Pâşâ’ya 

hükümdür. 

Hâlâ Preveze Muhafızı vezirim Yakup Pâşâ iclâlehûya hüküm 

Sen ki vezirim meşarûnîleyhsin ‘uhdende olân Siroz Müdürlüğü tarâflarından vekil tâ‘yini ile 

idâre olunmak ve İşkodra gailesi bertarâf oluncaya kadar muhafaza’i mukteziyeleri esbabı 

istihsâl kılınmak üzere sen bundan akdem Preveze Kaleleri muhafazasına mezkûr kılınıp 

eğerce bî hamdullahû Te‘âlâ gaile merkûme dâhi mendef olunmuş ise de hasbül vakt ve-l hâli 

kal‘a merkûmenin bundan böyle dâhi muhafazı hâvi caiz olmayacağından ve kazâ'i mezbûr 

müdürlüğü dâhi hasbice maslahat olarak vüzereyı izamımdan birine ihâlesi lâzım geldiğinden 

sen kemâkan muhafaza’i merkûmede kadem eylemek üzere müte‘allik olân irade-i Seniyye-i 

Mülükâne’m ve evamir ve fermânı padişahânem mûcibince müdürlük mezbûr ‘uhdenden sarf 

ve tahvil ile muhassıllık vechile sabıkan Bosna Valisi düstürû vezirim İbrâhîm Pâşâ 

iclâlehûya ihâle ve tefvîz kılınmış olmağla vusûlü emr-î şerîfimde kabzını ol tarâfta alarak 

vekilliğe tahrir ve iş‘ar birle mukaddem memul olduğunun vechile bâ‘de-l yevm müstakilen 

kal‘a merkûme muhafazasını ru'yet ve esbabı takviye ve tahkimin kemayen bagi istikmahıyla 

levazımı serhadarı ve tahkik keranın icrâsına kemâli itina ve sarfı ruyetle bi’l-fi’il Sadr-ı 

‘âzamım setude şeyh ve serdarı ekrem zaferi ilmimim tarâfına vâki‘ olacak emir tenbihi 

vechile harekete dikkat eylemek fermânım olmağın ‘ilamen ve tekiden me’mûriyetini ifhâmen 

mahsûsen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyet 

m‘alûmun  oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel ve hareketle senden memul ve padişahânem 

işarkar güzârı ve ruyeti ibraz ve inhâ ile hakkında derkâr olân tevcihat mekari mekad 

melûkanemi tezyid ve istimkarara bezl ve sa‘i ve kudret eylemen bâbında     Fi Evâhir-i Zâ 47 
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1353 

Taşoz Cizyesi’ne gönderilen memurların yerleştirilmesi ve her türlü âsâyiş in 

sağlanması husûsunda, Pravişte Kazâsı’yla Taşoz Cizyesi’nin emir ve irâdesi yönetimi 

kendisine verilen Ahmed ve Kalat ve Pravişte Na'iblerine ve memleketin ileri gelenlerine 

hükümdür.    

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından müteveffa Hurşit Pâşâ silahtarı olub Kol â’yânlığı 

ve Pravişte Kazâsı’yla Taşoz Cizyesi’nin emir ve irâdesi ‘uhdesine ihâle kılınan Ahmed dâme 

mecdihûya ve kalat ve Pravişte Na'iblerine ve vücudu memleket zîde kâdrihûma hüküm 

Muktezayı İrade-i Seniyye’m üzere Kavala Â’yânı’nın ve Pravişte çorbacısının bu def‘a 

hasbül icâb Dersa‘âdet’ime celb olunmaları lâzım gelip yerlerine erip (...) birinin tarâfı 

Saltanat-ı Seniyye’mden ta‘yin ve irsâli icâb eylemiş ve senki Kapucû-başı mûmâileyhsin 

senin efsaf-ı mezkûre ile ittisafın derkâr olmak hasebiyle kazâteyn mezbûreteyn ile Taşoz 

Cizyesinin emir ve irâdesi sana ihâle ve tefvîz olunmasına irade-i Seniyye-i Mülükâne’m 

müte‘allik iderek ol babda emr-î Hümâyûn şevket makrun padişahânem şeref pirâyı senuh ve 

sudûr olmaktan nâşi muktezayı me’mûreyn ve sadakatin üzere selimen bu tarâftan hareket 

varup sen kavadede ikamet ve pravişte ve gerek Taşoz Cizyesi’ne tarâfından m’utemed 

adamlar ta‘yin ve ikame ile zabt-u rabta memleket ve himâyet ve siyanet âhâli ve fukara emir 

ehemmiyete kavimi dikkat iderek tanzim ve tesviye emûr ve maslaha mübâderet emvali 

mukata’ât vesâ’ire hamiyetanın vakt ve zamanıyla mahâllerine tediye ve teslîmi husûsuna 

ihtimâm ve gayret ve bunlardan ma’ada pravişteden Tophâne-i Âmire’m cânibine mürettib 

olân duvarın masahatının dâhi mâliye cânibinden sudûr eden emr-î şerîfim mûcibince 

tophâne’i Âmire’mden seri‘an me’mûru ma‘rifetiyle hüsn-ü tesviye ve i‘mâline husûsuna bezl 

ve sa‘i ve kudret iderek hiçbir maddede katiyen ve katiyyeten bir güne kusur ve mekâtib 

vukû’u bulmamasına iktam ve gayret ve muradı mukteziyede mir miranı Kiram’dan Selanik 

Sancağı muhassılı Vecihi Pâşâ dâme ikbale ile muhabere usulüne ra‘iyet birle mesalih 

vâkı’anın icâb ve iktizasına göre tanzim ve temşiniyle ve kazâteyn mezbûreteynin ve gerek 

zikrolunan Taşoz Cizyesi’nin hüsn-ü idâresine kemâli itina ve sarf-ı dikkat eylemek fermânım 

olmağın me’mûriyetini hâvi işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve yedine i‘tâ  olunmuşdur imdi 

sâlifü’z-zikr kazâların ve gerek cizye’i mezkûrenin ber-vech-i bâlâ emir ve irâdeleri senden 

matlubu mülükânem idüğü ve bu babda (...) kusur ve betainden mülahim vâzi‘ ve hâlet 

vukû’u bulmak lâzım gelirse sonra hakkında mûceb maruz olacağı m‘alûmun  oldukda ber-

vech-i muharrer ‘amel ve hareketine mübâderet ve Pravişte kârhânesinin dâhi me’mûru 

ma‘rifetiyle kiremit üzere i‘mâli ve emir ehemmine sarfı mukadderet ve hilafından tevakkî ve 

müba’adet eyleyesin ve siz ki naibler ve vücûh-ı mûmâileyhimsiz Kapucû-başı mûmâileyhim 
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zikrolunan mahâllerin emir ve idârelerine me'mur kılındığı sizin dâhi m‘alûmunuz olarak 

kazâteyn mezbûreteyni mûmâileyh zabt-u rabt ettirip emurunu içlerinden dâhil ve ta‘arruz 

vukuuna gelmemesi husûsuna dikkat eylemeniz bâbında  

Fi Evâsit-i Câ 247 

 

Sayfa 201 

 

1354 

Battalı Mühimme tobrasında 

Fi Evâsit-i N 48 

İslim Kadısı ve voyvoda var olan İbrâhîm’in hâlka yaptığı zulüm ve baskının önüne 

geçerek, bu konuda gerekenin yapılması ve yeni görevlerini lâyıkıyla yerine getirmeleri 

husûsunda, İslim Voyvoda’sı Osman Ferid ve memleketin ileri gelenlerine hükümdür. 

İslim Na’ibi’ne ve Hocegan Divân-ı Hümâyûn’umdan olub bu def‘a ber-vech-i üzere İslim 

Voyvodalığı ‘uhdesine ihâle kılınan Osman Ferid zîde mecdihûya ve vücûh-ı memleket zîde 

kâdirihûya hüküm  

İslim Kadısı ve voyvoda bulunan İbrâhîmin ahâli’i re‘âyâ hakkında usulü itidale mugayir 

uygunsuz hareketi bi’l-ihbâr tahkik kılındığına ve hâlbuki zamanı arafet ihtiran 

padişahanemde bi’l-cümle ahâli’i memleket ve fukarayı ra‘iyet ve vücûh-ı mezalim ve 

te‘addiyattan vakayalarıyla saye hemavaye’i Şahane’mde esude hâl olmalarıyla ihras amal 

Hayriye iştigal-i Mülükâne’m olduğuna binaen voyvoda’i merkûmun ‘inayetiyle hem ahâli ve 

fukara ve re‘âyâ ve berayayı himâyet ve siyanet etmek ve hem de Asakir-i Hassa ve mensuran 

yağmur takaları için orada teslîm ve imal olunmakta olân aba maslahatı yoluna koyarak ber-

vech-i matlûb hüsn-ü idâre ve ru'yet etmek üzere kazâ'i mezkûra tarâf-ı Devlet-i 

‘Âliyye’mden ve berayetkâr ve mecidü-l etvar birinin voyvoda nasb ve edâsının lâzım gelmiş 

ve sen ki mûmâileyhsin senin ocak mezkûre ile ittisâlinin derkenar ve mukaddema kazâ'i 

mezbûrun tahrir-i nüfusuna me’mûrunun cihetiyle ol tarâfta her bir hâl ve ahvaline mutla 

olmuş ve esnâyı tahrirde mutâd üzere hareket etmiş olduğunun payidar olmaktan nâşi kazâ'i 

mezbûr voyvodalığının ‘uhdene ihâlesi husûsuna İrade’i seniyye şahanem mütekalibe ol 

babda şereFi iktidarı sudûr olân Hatt-ı Hümâyûn şevket makrun şahanem natık menFi üzere 

kazâ'i mezbûr mukata‘asının dâhi işbu sene-i mübareke martından itibaren ber-vech üzere 

tarâfından idâresi zımnında mâliye canibinden diğer emr-î şerîfim tastir kılınmış olmağla 

muktezası me’mûriyet ve sadakatin üzere bu tarâftan hareket ve varup işlemede ikamet ve 
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öteden beri olageldiği vechile zabt-u rabt memleket ve her bir maddeyi şer’i şerîfe tatbik ve 

rızâ’i said iktizayı Mülükâne’m tevkîf iderek herhâlde himâyet ve siyanet ahâli ve ra‘iyet emr-

î ahâlinin istikmâline mübâderet ile tarâf-ı eşref Mülükâne’m için cümleden isticevab ve 

avarız hayriyeye bezl ve sa‘i ve mukaddered ve zikrolunan yağmur takaları için mürettib olân 

abanın dâhi kazâ'i mezkûr abacılarının ol tarâfta vâki‘ olân ifade ve iktizası mecbul 

olduğunun sıdk ve istikamet muktezası üzere ‘inâyet ve iptali ve mümessili olarak teslîm ve 

imazla vakt ve mevsiminde bilâ noksan Dersa‘âdet’ime sevk ve esbabının istikmâline ve mal 

mukata‘anın dâhi vaktiyle yerli yerinden nasb ve mahâllerine tediye ve teslîmine ziyâde 

ihtimâm ve gayret ve deyûn olân fukara ve zayıf ve re‘âyâ ve beraya tarâfından ve cânib-i 

ahardan zülum ve te‘addi misillü hareketi tecvizden ta‘yin ve müba’adet eylemek fermânım 

olmağın me’mûriyetini şamil Divân-ı Hümâyûn’umdan mahsûsen işbu emr-î celilü-l kadrim 

isdâr ve yedine i‘tâ  olunmuşdur imdi kazâ-i mezbûr voyvodalığının ber-vech-i bilâ hüsn-ü 

irade ve züviyetle aba ve sulhune dâhi kemâli ihtimâm ve sarf ve ru'yet eylemek senden kat’-i 

matlûb-u Mülükâne’m idüğü ve bu babda edasını derce kusur ve beta‘in ve vâzi‘ ve hâlet 

vukû’u bulmak ve zikrolunan abayı matlûb üzere olmamak yahut geciktirilip mevsiminden bir 

gün sonraya kalmak ihtimâli olursa bu keyfiyetin sonra hakkında mûceb mes‘uliyet olacağı 

m‘alûmun  oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel ve harekete dikkat ve hilafından tevki‘ ve 

müba’adet eyleyesin ve siz ki na'ib vesâ’ire mûmâileyhimsiz mûmâileyh minvâli muharrer 

üzere Kazâ'i mezbûr voyvodalığına me'mur kılındığı sizin dâhi m‘alûmunuz olarak 

voyvodalık mezkûru mûmâileyh zabt-u rabt ettirip emûr-î vâkı’ada ve bâ husûs şer‘i 

maslahatta ru'yete mütekalibe ol babda lâzıme’i ittifak ve ittihadın kemayenbagi icrasına 

kemâli ihtimâm ve dikkat ve mûgayirimi vâzi‘ ve hareketten tehaşi ve mücanebet eylemeniz 

bâbında  

Fi Evâhir-i  Râ 247 

 

1355 

İran ve Bağdad tarâfından ve Anadolu’nun çeşitli yerlerine giden tüccar ve tâtâr 

taifesinin yaptığı yasal olmayan işlerin önüne geçilmesi ve kaçak mallarının 

Dersa‘âdet’e gönderilmesi husûsunda, İznikmid ve Sandık ve Düzce Kazâlarıyla diğer 

kazâların na'iblerine ve Kocaeli Sancağı Mütesellimi Mustafa Tâhir Bey’e, İznikmid 

kürekçisi, âyân , memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür.  

İznikmid ve Sandık ve Düzce Kazâlarıyla sâir ol havali na'iblerine ve Kocaeli Sancağı 

Mütesellimi Mustafa Tâhir zîde mecdihûya ve zikri ati husûsuna bu def‘a mahsûs Darphâne-i 
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Âmire’m tarâfından me'mur kılınan ve İznikmid kürekçisi [boş], â’yân  ve vücûh-î memleket 

ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm  

İran ve Bağdad canibinden ve Anadolu’nun sâir mahâllerinden giden tüccar ve tâtâr taifesi 

asıl elahetkar üzerlerinde ve harç ve heybelerinde ecnas olunan sâir zir ve sim saklayarak 

iznikimid yeri geçtiklerinde Kartal ve Pendik ve Tuzla ve Üsküdar ve merhâlelerinde bir 

takrib birer mahâle serşedirip b‘âdehû cefine’i imrar etmekte ve keyfiyet Darphane-i 

Âmire’min usûl ve nizamına hakir vermekte idüğüne binaen İznikmid’te tevarüd iden ol 

mekule tüccar ve tâtâr vesâ’ire yolcular mârifet-i şer’i şerîf ve İznikmid gümrükçüsü m‘arifeti 

ve cümle ittifakıyla gümrük civarında tahsis kılınan fakat birkaç adet kahve duhanlara nuzul 

ettirilerek heybeleri vesâ’ire maznun olân mahâlleri gümrükçü mûmâileyh ma‘rifetiyle ber-

vech-i ihtimâm tahrir birle bulunan ecnas olunan vesâ’ire sim ve berzik icâb eden bedeli 

tamamen i‘tâ  kılınmak üzere mümzâ defter ve î‘lâmı şer‘i ile doğru Darphane-i Âmire’me 

irsâl olunmak ve İznikmid’ten müceddeden Dersa‘âdet’ime mahâllecik olânları dâhi rü’sayı 

seFin İznikmid Gümrüğü İskelesinden ma’ada iskeleden kaygana olmayıb iskeleyi 

merkûmeden rakib olacakların her tarâfı alındığından sonra bu külliyenin gümrükteyan 

verilen memhûr kaime mûcibince doğru Dersa‘âdet’im gümrüğüne bit teslîm tamemen 

vusûlünü mübeyyin ‘ilm-u haber ahz ve gümrükçü mûmâileyh götürüp ibraz etmek husûsu 

mukaddema sadır olân emr-î şerîfimle nizama rabt olunmuş ise de biraz vaktten beri nizâm-ı 

mezkûr köşbek olunmuş olduğundan bahisle bu husûsa müstemiren lâyıkıyla dikkat ve itina 

eylemek üzere Darphane-i Âmire’m tarâfından mahiyeler tahsisiyle iznikte vesâ’ire lâzım 

gelen muhbire mecidi ve mutemir mahsûsu me’mûrlar ta‘yin ve ikame olunarak fi mâ bâ‘de 

Anadolu tarâfından Dersa‘âdet’ime gelip giden tâtârlarının vesâ’ire kim olursa olsun katiyen 

hatır ve gönüle bakılmayarak harc ve heybeleri vesâ’ire maznun olân mahâlleri mârifet-i şer’i 

şerîf ve teslîm ve gümrükçü ve gönderilen me'mur m’arifetiyle ber-vech-i ihtimâm tahrir 

olunarak bulunan ecnası alınan vesâ’ire zir ve siminin icrâ edilen bedeli ashabına i‘tâ  

olunmak üzere mümzâ defter ve î‘lâm-ı şer‘i ile doğru Darphane-i Âmire’me gönderilmesi ve 

bunların vesâ’ire yolcu mekulelerinin üzerinde bulunan ecnas alınan vesâ’ire zir ve sim kendi 

malı olmayıb da mücedded beş-on kuruştan tecsis almak için kaldırıldığı tahkik ederse bu 

sûret bayağı sirkat demek olacağından bu töhmetle ele geçenlerin şediden tediye olunmak için 

ahz ve kerefetiyle keyfiyetinin Dersa‘âdet’ime bildirilmesi ve İznikmid gidecek me’mûrun 

İznikmid’ten ma’ada icabı maslahata göre oraca ve sandık ve dâhi öte beri ve sahillere dâhi 

me’mûriyeti cari olarak oralarda dâhi hüsn eylediği mahâl ve istihası tecrir ve terf’ikide 

kimesne tarâfından müdâhâle vuku‘a gelmesi ve zâbıtan-ı memleket vesâ’ire me’mûrlar bu 

husûsun müstakbel me’mûru vardır diyerek kendileri birgün imaz ve hilâf-ı zayi edna 
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harekete cesaret ve gerek me'mur merkûm ve gerek zâbıtan tam‘ hamına tâbi’iyyetle o misillü 

mahkemelere era’e ruyi ruhsat etmek lâzım gelirse bilâ imhâl ihrar tediyelerinde dakika fevt 

olmayacağından ona göre cümle tarâfından lâzıme’i dikkat ve ihtimâmın icrasına bi’l-ittifak 

itina ve gayret ve husûsu mezkûr Dersa‘âdet’imde emtia gümrüğü me’mûrları tarâfından dâhi 

‘alel devam dikkat olunması husûsu bâ hâl Devlet-i ‘Âliyye’mden hâlâ  

 

Sayfa 202    

 

Darphane-i Âmire’m nazırı iftihâr Es-Seyyîd ‘Abdûrrâhman Nafiz dâme mecdihû bâ takrir 

ifade olunmak ve bu ecnas nukut maddesine bunun dikkat ve ihtimâm olunmak lâzımeden 

olduğuna binaen (...) meşrûhanın ol vecihle tanzim ve icrası husûsuna İrade’i katiyen 

Mülükâne’m ta‘allûkuyla ol babda Hatt-ı Hümâyûn şevket makrun padiyaşanem sâhife’i 

berâyı sudûr olub sâir lâzım gelen mahâllere icabı vechile me’mûrlar ile evamir-i şerîfeme 

ısdar ve tesyâr olunarak mûmâileyh dâhi Darphâne-i Âmire’mden bilâ tahmil mahsûs ol tarâfa 

tayir ve ‘izâm olunmuş ve keyFiet Dersa‘âdet’imde lâzım gelenlere bâ buyruldu tenbih ve 

efham kılındığından başka iktizası vechile ol (...) sefereasına dâhi başka başka tekabir resliye 

verilmiş olmağla siz ki naibler ve müteselim ve gümrükçü vesâ’ire mûmâileyhimsiz siz dâhi 

bu husûsa kema hüvel fi ha ihtimâm ve dikkat birle fi mâ bâ‘de memâlik-i anadoludan 

Dersa‘âdet’ime ve Dersa‘âdet’ten, Anadolu canibine mürûr ve ubûr edecek tüccar ve tâtâr 

vesâ’ire her kim olursa olsun İznik ve Hendek ve Düzce vesâ’ire ol havaliye vürûdlarında ve 

gerek müceddeden İznik gümrüğü iskelesinden sefineye duhûl ve huruclarında harç ve 

heybeleri vesâ’ire maznun olân mahâlleri m‘arifetin ve me'mur mûmâileyh m’arifetiyle ber-

vech-i ihtimâm aratıp lâyıkıyla tedkîk olunarak bulunan ecnası alınan vesâ’ire zir ve sim ber-

vech-i meşrûh tebdil olunmak üzere mümzü defter ve î‘lâm-ı şer‘ ile doğruca Darphane-i 

Âmire’me gönderilmesi ve ol mekule ecnas kaçırmak töhmetiyle tutulanlar dâhi hapis ve 

tevkîf ile keyfiyetin Dersa‘âdet’ime bildirilmesi husûslarına bi’l-ittifak ziyâde ikdam ve 

dikkat eylemeniz fermânım olmağın tekmil ve ikdâmen ve tesdiren ve ihtimâmen işbu emr-î 

celîlü’l kadrim isdâr ve me'mur mûmâileyh ile tesyâr olunmuşdur imdi bu ecnas nukut 

maddesi sâireye mukayyes olmayıb kâffe-i m‘alûmun un esamisi ve usulu Darphane-i 

Âmire’min mütebasi olduğun mebni bu husûsa cümle tarâfından kemâli itina ve dikkat 

olunmak İrade’i Mülükâne’m mukaselesinden idüğü ve bu babda imaz ve hatain ve kusur ve 

rehavet veyahut tam‘ham ve hizmet etmeyip ve riayetle hilâf-ı nizâm ve mugayir İrade-i 

Seniyye’m hâl ve hareket vukua gelen lâzım gelirse hakkınızda vehameti mûceb ve belki ahâr 

mu’ameleyi müstelzim olacağının şüphe olmadığı m‘alûmunuz olmadıkta ber-vech-i meşrûh 
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‘amel ve hareketi bilâ tahmil kemâli itina ve mübâderet ve hilâf-ı vâzi tecvizden tefekkür 

muhlikeye ifadan bî gayet mübâderet eyleyesiz ve sen ki me'mur mûmâileyhimsin mazmûn 

emr-î şerîfim senin dâhi meczûmun olarak su tarâftan serian hareket ve varup iznikte ikamet 

düzce ve Hendek ve dâhi ileride ve sahil tarâfına dâhi ihâle’i imzâr basiret ile ol mekule 

mürûr ve ubûr eden tüccar ve tâtârların vesâ’ire ebnayı sebilin harc ve heybe ve mazmûn olân 

mahâllerini mârifet-i şer’i şerîf ve infakıyla gereği gibi tahrir ettirerek tevavülü memnu olarak 

ele gecen ecnas olunan vesâ’ire sim ve zirin bâlâda muharrer usule tatbiken icâb edenlerin 

mümzâ defter ve î‘lâm –ı şer‘ ile Darphâne-i Âmire’me sevk ve tesyâr ve kaçırılmak üzere 

tutulan ecnnas alınan ve sim ve zirin ashabı dâhi ol tarâfta mahsûs alınonupp keyfiyetinin 

Dersa‘âdet’ime bildirilmesi husûsuna sarf vâzi‘ ve kudret ve su vesile ile kendisine ecnas 

olunmayup ve zuhuru melhuz olmayanları bî vech-i nizamından mugayir İrade-i Seniyye’m 

bir güne hareket vukuunu tecviz ile düçar-ı tediye ve köşmal olunmaktan mücanebet 

eylemeniz bâbında  

Fi Evâhir-i  Râ 247 

 

1356 

İran ve Bağdad tarâfından ve Anadolu’nun çeşitli yerlerine giden tüccar ve tâtâr 

taifesinin yaptığı yasal olmayan işlerin önüne geçilmesi ve kaçak mallarının 

Dersa‘âdet’e gönderilmesi husûsunda, Kekbuza ve Karamübaşir ve Yalakâbâd 

Naiblerine hükümdür. 

Bir sûreti 

Kekbuza ve Karamübaşir ve Yalakâbâd Naiblerine ve zikri âtî husûsuna bu def‘a darbhane’i 

Âmire’mden mahsûs me'mur ve ta‘yin kılınan ve voyvoda vesâ’ire nizam mezkûrun ol 

tarâflarda dâhi icrasıçün me'mur mûmâileyhe ber-veçhi bâlâ ikamet ile denilerek 

Aslı gibi 

 

1357 

İran ve Bağdad tarâfından ve Anadolu’nun çeşitli yerlerine giden tüccar ve tâtâr 

taifesinin yaptığı yasal olmayan işlerin önüne geçilmesi ve kaçak mallarının 

Dersa‘âdet’e gönderilmesi husûsunda, Mihâliç ve Bandırma’da var olan kazâlar 

hakimine ve memur ve voyvoda vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Mihâliç ve Bandırma ve havalisinde vâki‘ kazâlar hükkâmına ve me'mur ve voyvoda vesâ’ire  
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1358 

İran ve Bağdad tarâfından ve Anadolu’nun çeşitli yerlerine giden tüccar ve tâtâr 

taifesinin yaptığı yasal olmayan işlerin önüne geçilmesi ve kaçak mallarının 

Dersa‘âdet’e gönderilmesi husûsunda, Mudanya Na’ibine ve memur ve voyvoda 

vesâireye hükümdür. 

Mudanya Na’ibine ve me'mur ve voyvoda vesâ’ire 

 

1359 

İran ve Bağdad tarâfından ve Anadolu’nun çeşitli yerlerine giden tüccar ve tâtâr 

taifesinin yaptığı yasal olmayan işlerin önüne geçilmesi ve kaçak mallarının 

Dersa‘âdet’e gönderilmesi husûsunda, Silivri Na’ibi’ne ve memur, âyân vesâireye 

hükümdür.  

Silivri Na’ibi’ne ve me'mur, â’yân vesâ’ire nizam-ı mezkûrun Rumili ile tarâfından mürûr ve 

ubûr edenler haklarında dâhi icaresi’çün  

 

1360 

İznikmid’ten Konya’ya giden yol üzerinde taşınacak olân 20 kıta olân topların sağ salim 

yerlerine ulaşmaları ve arabaların ve hayvanların bakımı konusunda her kimin 

mahâllinden geçer ise bu konuda gerekeni yapması husûsunda, İznikmid’ten Konya’ya 

varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların kadılarına, naiblerine, âyân, voyvoda, 

memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

İznikmid’ten Konya’ya varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbına zîde 

fazlühûma, â’yân ve voyvodogân ve vücûh-î memleket ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm 

Hâlâ Anadolu canibi Serdar-ı Ekrem düstûr [boş] vezir me‘alimeham Hüseyîn Pâşâ iclaluhu 

(…) iktidara ve ikbale ma‘iyetçün muktezayı İrade-i Seniyye’m üzere Tophâne-i Âmire’mden 

tertib (…) olduğundan yirmi kıt‘a top ve ol miktar kabaklı ve bu def‘a İznikmid tarîkiyle 

Konya’ya irsal kılınmış olduğundan bahisle zikrolunan top ve kabaklular İznik’den Konya’ya 

varınca esnayı râhda dahil oldukları yerlerde seri‘an kazâlar tarâflarından öküz ve camus 

tedabirin ve ita bulunarak imrar ve salimen Konya’ya (…) olunmak bâbında emr-î şerîfim 

südûrunu Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden hâlâ Tophâne-i Âmire’m nazırı iftihâr Mehmed arif 

dâme mecdihû bâ-takrîr ifade ve inha etmekten naşi siz ki kûzat ve nevvâb vesâ’ire 

mûmâileyhimsiz veçhi meşrûh üzere ‘amel ve harekete bi’l-ittifak ihtimâm ve dikkat 

eylemeniz fermânım olmağın mahsûs işbu emr-î celilü-l kadrim isdâr ve tesyâr olunmuşdur 



278 

 

imdi sâlifü-z zikr top ve kabaklar İznik’den Konya’ya varınca yol tarîkte her hanginizin taht-ı 

hükümet ve kazâsına varıp dahil olursa iktiza eden öküz ve camus seri‘an kazâlar 

tarâflarından tedarik ve ita birle birbirinize irsal ve salimen Konya’ya isâle bi’l-ittihad ikdam 

ve mübâderet eylemeniz matlubu mülükânem idüğü ve bu babda ağmaz ve rehavet ve ibtale 

mezkûr top ve kabaklar bir mahâlde  

 

Sayfa 203 

 

öküz ve camusa intizaren meks ve tevkif olunmasına ber-vecihle rızâ-yı Hümâyûn’um olduğu 

m‘alûmunuz oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel ve harekete mezîd-i itina ve gayret ve 

hilafında tevakkî ve mübâderet eylemeniz bâbında  

Fi Evâ’il-i R 247 

 

1361 

İznikmid’ten Konya’ya giden yol üzerinde taşınacak olân 20 kıta olân topların sağ salim 

yerlerine ulaşmaları ve arabaların ve hayvanların bakımı konusunda her kimin 

mahâllinden geçer ise bu konuda gerekeni yapması husûsunda, İznikmid’ten Konya’ya 

varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların kadılarına, naiblerine, âyân, voyvoda, 

memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür 

Bir sûreti 

Yine hükkâm vesâ’ire mûmâileyhime [boş] Serdar-ı Ekrem meşarûnîleyh ma’aliyetiçün tertip 

sülüsü-l evrak bu def‘a İznikmid tarîkiyle Konya’ya gönderilen yirmi kıt‘a top ve ol miktar 

Kabaklular ile beraber irsal kılınan topçu zâbıtan ve fukaranın İznikmid’ten Konya’ya 

varıncaya değin esnayı râhda dahil oldukları yerlerde iktiza eden talimatlarıyla ihmal ve 

infaklarının tehammülüne ve onu ‘amelelerin kazâlar tarâflarından ita olunarak ve talimat 

mezkûrenin icab eden behası baʻdehu masarıfat ‘inayetlerinden olmak üzere zâbıtan 

mûmâileyhim yedlerinden makbuz senedi alınarak kazâ be kazâ imrar ve şerîf ve merzihan 

Konya’ya irsal olunmak için asılı tatbiken  

 

1362 

Gereki hayvanların gönderilmesi husûsunda, Kocaili Sancağı’nda var olan kazâların 

kadılarına, naiblerine, âyân ve Mütesellim Mustafa Tâhir Bey’e ve Rikâb-ı Hümâyûn 

kâim-makâmı tâtârlarından Hacı Hâlîl Tatar ve cümle iş erlerine hükümdür. 
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Kocaili Sancağı’nda vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbına, â’yân ve voyvada’i mezbûr 

mütesellimi Mustafa Tâhir zîde mecdihûya ve zikri âtî kirahânelerin hüsn-ü idâresine nezaret 

etmek üzere bu def‘a Dersa‘âdet’imden, ta’yiniyle ve irsal kılınan Rikâb-ı Hümâyûn’um 

kâim-makâmı tâtârlarından Hacı Hâlîl tâtâr ve cümle iş erleri zîde kadruhûma hüküm 

Mukaddemce tesyâr olunan evamir-i ‘Âliyye’mde tafsil ve beyan kılındığı veçhile tarâf-ı 

eşref-i padişahanemde zemin istiklam nam ve ruhsat kamile’i mâlâ kelâm ile Anadolu 

canibine Serdar-ı Ekrem ve ma‘iyetlerinde olunacak kâffe-i’-i asakir hassa ve mensurama ser 

asker zafer ilim nasb olunan hâlâ Çermin Sancağı mutasarrıf’ı düstûr-î ekrem veziri 

me‘alimirim Hüseyîn Pâşâ edamallahu Te‘âlâ iclaluhu faci‘an bi’t-te’sir ikrara ve ikbal 

müsta‘yiren nasrullah eylemek olmağın bu def‘a muktezayı İrade-i Seniyye-i Mülûkâne’m 

üzere Ordu-yu Hümâyûn zafer-i makrun şahanemle savb-ı me'mura ‘azimet etmiş olduğuna 

bina'en bundan böyle emûru mühimme’i müsta‘cele ile tarâfı Saltanat-ı Seniyye’mden Ordu-

yu Hümâyûn’uma ve Ordu-yu Hümâyûn’umdan dâhi Dersa‘âdet’ime emirşir edecek tâtâran 

ve ve ulakların vesâ’ire hademe-i Devlet-i ‘Âliyye’mden dergaFi ve bi’t-tahsis ma‘iyet 

meşarûnîleyhin me'mur Asakir-i Hassa ve mensure’i Padişahane’min mahiye ve maaşlarıçün 

peyderpey gönderilecek hazine yüklerinin tahmili zımnında kirahânelerde kilitlü cevanında 

cidden ve neharen mevcud ve meha bulunması lâzım ve muktezi olduğundan ve eğerce emuru 

mühimme ile emirşir eden ulakların kirahânelerden surur oldukları bargirlere nizamı veçhile 

tahsis kılınan sa‘ad başına birer kuruş ücret bi-minneti Te‘âlâ bâ‘de izin dâhi yine verilecek 

ise de maslahatın cesamet ve ihtimâline nazaran Ordu-yu Hümâyûn’um hâlidesinde olunan 

kirahânelerde vücudu muktezi olân kilitli hayvanatın tedarik idâresine yalnız kirâhâne 

me'murlarının vasi‘inden gelemeyerek beher hâl müstehakca idâresi icab edeceği tariften 

müstağni olmaktan naşi bu babda hem ahâli ve fukuraya mûcib sehulet olmak ve hemde 

meham Saltanat-ı Seniyye’m mehur lâyıkında idâre olunmak üzere Dersa‘âdet’imden, 

nahiyeye varınca hâlide üzerinde bulunan bi’l-cümle kirahânelerde (…) Te‘âlâ hitam 

maslahata kadar kilitli ve kavan hayvanları mevcud ve meha bulunmak ve mâsârıf dairesi 

mukaddemce idâre ve ruyet olunmak üzere her bir kirahânneye bulunduğu sancak tarâfından 

cümle m’arifetiyle kâr-ı güzâr ve muktedir kiracılar nasb ve ikame olunması ve her bir sancak 

dahilinde bulunan kirahânelerin teksiz ve sınırsızca hüsn-ü idâresi’çün Dersa‘âdet’imden, 

nazır sûrette birer me'mur ta‘yin ve irsal ile gitmek hitam-ı maslahata kadar işbu nazırlar 

me'mur oldukları kirahânelerin usul ve şuru‘ üzere hüsn-ü idâreleri maslahatına nasb nesfi 

ihtimâm eylemeleri husûsuna İrade’i ‘Âliyye’m te‘allık edib keyfiyet lâzım gelen başka başka 

evamil-i şerîfem tasdir ve tesyârmiyle tevcih ve tevliyet kılınmış olmağla siz ki kûzat ve 

nevvâb ve mütesellim vesâ’ire mûmâileyhimsiz vusûl emr-î şerîfimde siz dâhi keyfiyeti dâhi 
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cümle i‘lâl ve işa‘ birle kara’i mezbûr dahilinde vâki‘ Hersek ve İznik kirahâneleri sancakça 

idâre olunmak üzere her birinde mestuFi ve tevani kilitli hayvanat olunarak ve gerek Ordu-yu 

Hümâyûn’uma gönderilecek ve gerek ol tarâftan Dersa‘âdet’ime tevarüd edecek me’mûreyn 

edecek me’mûreyn ve hademe ve tâtâran zikrolunan kirahânelerde bargire intizaren bir dakika 

ve bir an tevkîf te’hîr ettirilmeyip hemen verilen ahkam şerîfem mûciblerince gayet dinç 

bargirler Çekilerek bir sür‘at ol savb ve me'murlarına i‘zâmları esbabını istihsale cümleniz 

bi’l-ittifak ihtimâm ve dikkat eylemeniz fermânım olmağın i‘dâmen ve tenbihen ve ihtimâmen 

mahsûs işbu emr-î celilü-l kadrim isdâr ve tâtâr mûmâileyh zikrolunan kirâhâneden nazır 

sûretinde ta‘yin ve tesyâr olunmuşdur imdi bâlâda beyan olunduğu veçhile zikrolunan 

kirahâneler bundan böyle sancakça idâre olunup her birinde ‘inayet konak ve bahadır 

hayvanat vakiye bulunarak o misillü mühim müstakimile ile emirşir idiler ve gerek 

gönderilecek hazineler bir lahza eğlendirilmeyerek hemen vardığı anda bargirleri verilip savb-

ı maksuda i‘zâm ve imrarları emr-î ehemmiyete bi’l-ittihat ziyâde ikdam ve ‘inayet eylemeniz 

sizden kat’-i matlup Mülûkâne’m didüği ve bu madde mevad-ı sâireye ber-vecihle mukayyes 

olmayıb gayet mu’dena mühim Devlet-i ‘Âliyye’mden olduğuna mebni ol babda ağmaz ve 

rehavet ve kusur ve beta’etle zikrolunan kirahânelerde mestuni hayvan bulunmayıb da ol 

misillü meham-ı Saltanat-ı Seniyye’mle emirşir idiler bir dakika ve bir an kirâhânemde tevkîf 

olunmak veyahut verilecek bargir ağır ve hevan olarak yarı yolda yorulup kalmak misillü 

vazi‘ ve hâlet vuku‘a gelirde bu keFiyet sonra cümlenizin hakkında müstelzim ve peştimal ve 

teraz olacağında şüphe olmadığı ma‘lûmunuz oldukda ber-veçhi meşrûh ‘amel ve hareketle 

infaz ve İrade’i şahanem bi’l-ittifak münir-i ihtimâm ve sarfı mukarret ve hilafından gayetü-l 

gaye te‘anni ve müba‘det ve sen ki me'mur ileyhsin sen dâhi muktezayı me’muriyet ve 

sadakatin üzere ol tarâfa varıp zikrolunan kirahânelerin sancakta idâresiyle lâzım gelen kilitli 

hayvanatın âlâ olurum deyince ve konak ve hazır ve meha bulunmaları husûslarına ve emirşir 

eden Ulaklar ve bi’l-cümle me’mûreyn ve hazinelerin meks ve tevkîf olânları huşularına 

leylen ve neharen sa‘i ve dikkat eylemeniz bâbında  

Fi Evâhir-i  Râ 247 

Kazâ-i mezbûrdan çend nefer vücûh mahrûse-i Beruse’ye celb veya müzakere işbu kırk yedi 

senesi rûz-ı Hızırından itibaren beher sal beş yüz kuruş ile re's konak bargir iştira ve 

tedarikiyle muktedir kiracıbaşı ve bargir mezbûrlar demirbaş olarak idâre ettirilmek üzere icab 

eden yirmi beş bin kuruş bargir behâlarına kiracı başının tarihi mezbûrdan sene tamamına 

kadar masarıfı lâzımesi için altı bin kuruş ve elli re's bargirin bir senelik yemleri için üç bin 

kebir İstanbul makbuha on beş bin kuruşla Cem‘an kırk altı bin kuruşu mukaddemce kazâlar 

tarâfına te’diye (9)                                                                                          Fi Evâhir-i  Râ 247 
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1363 

Bölgede var olan kirahânelerin düzenli ve hakkaniyetli bir şekilde idâre edilip, 

kiralarının toplanması husûsunda, Hüdavendigâr Sancağı Mütesellimi Hâfız Mehmet 

Bey’e ve Rikâb-ı Hümâyûn kâim-makâmı tâtârlarından Mustafa Tatar, âyân ve 

memleketin ileri gelenlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Dergâh-ı ‘Âli Kapucû-başılarından Hüdavendigâr Sancağı Mütesellimi Hâfız Mehmed dâme 

mecdihûya ve kazâ-i mezbûrda vâki‘ kazâların hükkâmına zikri âtî kirâhânenin hüsn-ü 

idâresine nezaret etmek üzere bu def‘a Dersa‘âdet’den ta‘yin ve irsal kılınan Rikâb-ı 

Hümâyûn’um kâim-makâmı tâtârlarından Mustafa tâtâr, â’yân memleketin ileri gelenleri ve 

bi’l-cümle iş erlerine livâ-yı mezbûrda vâki‘ sukud menzîl hanesiçün sancakça idâresi’çün  

(9) 

Teslîm olunarak kazâ-i mezbûr kirâhânesinin kâffe-i menureyi kazâ mezkûra raci‘ olmak 

üzere ber-veçhi matlub hüsn-ü idâresine bi’l-cümle kazâ mezbûr ahâlileri müte‘ahhid olarak 

müdahâle’i me'mur m‘arifet ve cümle infakıyla Sancağın kazâ mezbûr tarâfında ita 

kılınacağını natık varid olân tahrirat ve i‘lam mazmûnları fermân-ı ‘âli şerh buyruldu 

Fi 8 M 48 

 

Sayfa 204 

 

1364 

Şerh-i şukkadır 

Bölgede var olan kirahânelerin düzenli ve hakkaniyetli bir şekilde idâre edilip, 

kiralarının toplanması husûsunda, Eskişehir Sancağı’nda var olan hâkimler ve adı 

geçen sancak Mütesellimi Hacı Mahmûd Bey zîde mecdihûya Rikâb-ı Hümâyûn kâim-

makâmı tâtârlarından Hüseyîn tâtâr, âyân ve memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş 

erlerine hükümdür. 

Bir sûreti 

Eskişehir Sancağı’nda vâki‘ hükkâma ve livâ-yı mezbûr mütesellimi Hacı Mahmûd Bey zîde 

mecdihûya ve zikri âtî kirahânelerin hüsn-ü idâresine nezaret etmek üzere bu def‘a 

Dersa‘âdet’den ta‘yin ve irsal kılınan Rikâb-ı Hümâyûn’um kâim-makâmı tâtârlarından 

Hüseyîn tâtâr, âyân ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erlerine livâ-yı mezbûrada kâin 

Eskişehir ve Seydigazi kirâhâne için sancakça idâresi’çün asılı tatbiken 
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1365  

Bölgede var olan kirahânelerin düzenli ve hakkaniyetli bir şekilde idâre edilip, 

kiralarının toplanması husûsunda, Karahisar-ı Sahib ve Manisa Sancakları Mutasarrıfı 

ve Rikâb-ı Hümâyûn’um kâim-makâmı tâtârlarından Ömer’e, âyân vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti 

Karahisar Sahib ve Manisa Sancakları Mutasarrıfı sadrı esbak veziri Mehmed Emin Rauf Pâşâ 

iclalehûya ve Karahisar Sancağı’nın hükkâmına ve zikri âtî kirahânelerin hüsn-ü idâresine 

nezaret etmek üzere bu def‘a ve Dersa‘âdet’den ta‘yin ve irsal kılınan Rikâb-ı Hümâyûn’um 

kâim-makâmı tâtârlarından Ömer, â’yân vesâ’ire Karahisar-ı Sahib Sancağı’nda vâki‘ Hüsrev 

Pâşâ ve voyvedegan kirahâneleriçün sancakça idâresi’çün 

 

1366 

Bölgede var olan kirahânelerin düzenli ve hakkaniyetli bir şekilde idâre edilip, 

kiralarının toplanması husûsunda, Akşehir Sancağı’nın Mütesellim’i ve Rikâb-ı 

Hümâyûn’um Kâim-makâmı tâtârlarından Abdullah’a, âyân vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti 

Akşehir Sancağı’nın hükkâmına ve livâ-yı mezbûr mütesellimi [boş] zîde mecdihûya ve zikri 

âtî kirahânelerin hüsn-ü idâresine nezaret etmek üzere bu def‘a Dersa‘âdet’imden, ta‘yin ve 

irsal kılınan Rikâb-ı Hümâyûn’um kâim-makâmı tâtârlarından Abdullah, â’yân vesâ’ire 

Akşehir Sancağı dahilinde kain ismetlü Akşehir kirahâneleriçün sancakça idâresi’çün 

Kezalik  

 

1367 

Bölgede var olan kirahânelerin düzenli ve hakkaniyetli bir şekilde idâre edilip, 

kiralarının toplanması husûsunda, Niğde Sancağı’nda var olan kazâların hakimine ve 

Rikâb-ı Hümâyûn’um Kâim-makâmı tâtârlarından Yakup tâtâra, âyân vesâireye 

hükümdür. 

Niğde Sancağı’nda vâki‘ kazâların mükkamına ve Dergâh-ı ‘Âli gediklerinden livâ-yı mezbûr 

mütesellimi arif ve bereketlü mekuni emini [boş] zîde mecdihû himaye zikri âtî kirâhânenin 

hüsn-ü idâresine nezaret etmek üzere bu def‘a Dersa‘âdet’den ta‘yin ve irsal kılınan Rikâb-ı 

Hümâyûn’um kâim-makâmı tâtârlarından Yakup tâtâr, â’yân vesâ’ire livâ-yı mezbûr 

karalarında vâki‘ Ulukışla kirâhânesiçün sancakça idâresi’çün                                       Kezalik 
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1368 

Bölgede var olan kirahânelerin düzenli ve hakkaniyetli bir şekilde idâre edilip, 

kiralarının toplanması husûsunda, Tarsus Sancağı’nın hakimine Rikâb-ı Hümâyûn 

kâim-makâmı tâtârlarından Yusuf tâtâra, âyân vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti 

Tarsus Sancağı’nın hükkâmına ve hocagân Divân-ı Hümâyûn’umdan Tarsus Mütesellimi 

Rağıp zîde mecdihûya ve zikri âtî kirâhânenin hüsn-ü idâresine nezaret etmek üzere bu def‘a 

Dersa‘âdet’den ta‘yin ve irsal kılınan Rikâb-ı Hümâyûn’um kâim-makâmı tâtârlarından Yusuf 

tâtâr, â’yân vesâ’ire livâ-yı mezbûr dahilinde kain yayla kirâhânesiçün sancakça idâresi’çün 

Kezalik 

 

1369 

Bölgede var olan kirahânelerin düzenli ve hakkaniyetli bir şekilde idâre edilip, 

kiralarının toplanması husûsunda, Adana Sancağı’nın hükkâmına Rikâb-ı 

Hümâyûn’um kâim-makâmı tâtârlarından Hacı Ahmed tâtâra, âyân vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Adana Sancağı’nın hükkâmına ve livâ-yı mezbûr mütesellimi zîde mecdihûya ve zikri âtî 

kirâhânenin hüsn-ü idâresine nezaret etmek üzere bu def‘a Dersa‘âdet’den ta‘yin ve irsal 

kılınan Rikâb-ı Hümâyûn’um kâim-makâmı tâtârlarından Hacı Ahmed tâtâr, â’yân vesâ’ire 

[boş] Adana Sancağı dahilinde vâki‘ Adana ve Kurdkulağı ve Beyas ve (…) kirahâneleriçün 

sancakça idâresi’çün                                                                                                                         

Bir sipah  

 

1370  

İstenen hayvanların gönderilmesi husûsunda, Konya Mütesellimi Süleyman Bey ve 

Konya Sancağı’nın hakimine Rikâb-ı Hümâyûn kâim-makâmı tâtârlarından Hacı 

Mustafa tâtâra, âyân vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti 

Dergâh-ı ‘Âli Kapıcı Başılarından Konya Mütesellimi Süleyman Bey dâme mecdihûya ve 

Konya Sancağı’nın hükkâmına ve zikri âtî kirahânelerin hüsn-ü idâresine nezaret etmek üzere 

bu def‘a Dersa‘âdet’den ta‘yin ve irsal kılınan Rikâb-ı Hümâyûn’um kâim-makâmı 

tâtârlarından Hacı Mustafa tâtâr, â’yân vesâ’ire Konya dahilinde kain Ilgın ve Konya 
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Karapınar ve Erikli kirahânelerine mu‘avenet ve Ilgın ile Konya ve Konya ile karapınarın 

Beyinleri on sekiz saat olarak (…) ve isimleri Karyesiyle şatve olunmakla sehulet tarâfeyni 

mûcib olunacağından bunlara dâhi müceddeden kirahâneler vazi‘i mübâderet eylemeleriçün 

sancakça idâresi’çün  

İş bu Der-i ‘Âliyyeleri olân cümle vücûh-ı memleket hazır olduğu hâlde kayyım ve feraş 

olduğundan salimen ve (...) bâ‘de evlâd (...) ve on nefer hanesine kilitli hayvanat vârid 

olunmak için silahtar Hasan Ağaya bin beş yüz kuruş verilerek sâlifü’z-zikr kirahânelerin 

masarıf zaidesi ol vecihle sancakça idâre ve ru'yet ettirilmesiyle o misillü meham ve saltanatı 

seniyye ile eriştirilen evladlar ve bi’l-cümle mezbûrun ve cihetlerin aciline ‘izâm için kilitli 

hayvanat ‘alel devam hazır ve mahya olundu husûsuna ikrar-ı natık celil mülasebe eylemek 

vârid olân şakka ve î‘lâm mazmûnları fermân-ı ‘âli şerh verildi  

 Fi 26 Sene 48  

 

1371 

Bölgede var olan kirahânelerin düzenli ve hakkaniyetli bir şekilde idâre edilip, 

kiralarının toplanması husûsunda, Hâlep Rakka Valisi ve Hâlep dahilinde var olan 

kazâların hakimine, Rikâb-ı Hümâyûn kâim-makâmı tâtârlarından Mehmet tâtâra, 

âyân vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti 

Hâlâ Hâlep Rakka Valisi ve sevahil-i perişan ve havale’i garibü-l sitan ser‘askeri vezir 

Mehmed Pâşâ iclalehûya ve Hâlep dahilinde vâki‘ kazâların hükkâmına ve zikri âtî 

kirahânelerin hüsn-ü idâresine nezaret etmek üzere bu def‘a Dersa‘âdet’den ta‘yin ve irsal 

kılınan Rikâb-ı Hümâyûn’um kâim-makâmı tâtârlarından Mehmed tâtâr, âyân vesâ’ire [boş] 

hâlep eyaletinde kain Antakya mürahâlesiyle hâlin Beyni yirmi dört saat mesafe olarak 

vasatında kain olub tarâfeyn yirmişer bargir ile idâre olunmakta olduğu ruyet olunan hane ve 

gerek Antakya ve Hâlep kirahânelerine müstevki bargirler vazi‘iyle sancakça idâresi’çün 

İktizasına göre 

 

1372 

İş bu Der ‘Âli geri gelip battalına hıfz olunmuşdur Fi Evâhir-i C 47 

Bölgede var olan kirahânelerin düzenli ve hakkaniyetli bir şekilde idâre edilip, 

kiralarının toplanması husûsunda, adı geçen kazânın hakimlerine ve Kemikbuze 

Kazâsı’na hükümdür. 
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Bir sûreti 

Ferik hassa şahane olub Ordu-yu Hümâyûn’un idâresi ‘uhdesine mahlul olân Ahmed Pâşâ 

dâmet ma’aliyeye ve Koru Hümâyûn’a merbut kazâların hükkâman vesâ’ire koru Hümâyûn’a 

merbut Kemikbuze Kazâsı’na kirâhânesiçün 

Aslı gibi 

 

1373 

Değirmen Deresi ve havalisinde  2250 çeki gürgen odunun fiyatı ödenmek kaydıyla 

alınması ve bu konuda gerekenin masrafların İznikmid ahalisinden toplanması 

husûsunda, İznikmid’e bağlı olan kazâların naiblerine ve Kocaili Sancağı Mütesellim’i 

Mustafa Tâhir Bey’e, âyânlara, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle ile erlerine 

hükümdür. 

İznikmid havalisinde vâki‘ kazâların naiblerine ve Kocaili Sancağı Mütesellim’i Mustafa 

Tâhir zîde mecdihûya ve husûsu âtî-l beyana Tophâne-i Âmire’mden mübaşir ta‘yin olunan, 

â’yân memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle ile erleri zîde kadruhû hüküm 

Tophane’i Âmire’mde emr-î şerîfi ve serasker vuku‘ hakaniyem tertipleri olarak edagası 

mürettib olân toplara mukteza olub icab eden behası ashabınkaraa ve kol sefayeti ru’sasına 

nakden virilmek üzere Değirmen Deresi ve havalisinde iki bin ikiyüz elli Çeki gürgen hatap 

celbi husûsu nizamından ise de Değirmen Deresi’nin hatabı ufak olmak hasebiyle dökme 

elvermediğinden bahisle zikrolunan hatabın sabıkı mûcibince beher Çekinin yedişer kuruştan 

icab eden behâ ve kavli hîn-i teslîmlerinde an fakir Tophâne-i Âmire’m sergisinden virilmek 

şartıyla sen ki mütesellim mûmâileyhsin m‘arifetinin ve mübaşir ta‘yin olunan mûmâileyh 

m’arifetiyle İznikmid havalisinden tedarik ve irsâli bâbında emr-î şerîfim südûrunu ricâl-i 

Devlet-i ‘Âliyye’mden hâlâ Tophâne-i Âmire’m nazırı iftihâr Arif Bey dâme mecdihû bâ-

takrîr inha ve husûs-ı mezbûrun ol vecihle tanzimi iktiza eylediğini bil- fiil Baş Defterdar’ım 

iftihâr ‘Âli Necib Bey dâme ulüvvuhu ba takrirbi’l-mahyas ifade ve ibna etmeleriyle veçhi 

meşrûh üzere ‘amel ve hareket olunmak fermânım olmağın mahsûs işbu emr-î celilü-l kadrim 

isdâr ve mübaşir mûmâileyh ile tesyâr olunmuşdur imdi sâlifü’z-zikr iki bin ikiyüz elli Çeki 

gürgen hatabın gayrı ez Değirmen Deresi İznikmid havalsinden balada beyan olunan fiyat ile 

tedarik ve mübaşir mûmâileyh m’arifetiyle Tophâne-i Âmire’m anbarını ita ve teslîme ikdam 

ve dikkat eylemeği kat’-i matlub-u malukânem idüğü ve bu babda ağmaz ve betâ’in ber-

vecihle ca’iz olmadığı ma‘lûmun oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve hareketle infaz 

emir ve İrade-i Seniyye’me ziyâde ikdam ve dikkat ve hilafı vazi‘i tecvizden ittika ve 
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müba’aded eyleyesin ve siz ki na’ib vesâ’ire mûmâileyhimsiz siz dâhi meczûmunuz olarak 

sâlifü-z zikr hatab minvâl-i muharrer üzere fazlalarınızdan tedarik ve irsâline bi’l-ittifak 

ikdam ve gayret ve sen ki mübaşir mûmâileyhsin ve sen ki mûmâileyhimsin sen dâhi 

muktezayı me’muriyetin seri‘an ol canibe varıp matlup olân ol miktar hatabı derhâl tedarik ve 

kayıkla tahmilen peyderpey Tophâne-i Âmire’me sevk ve irsal ile icrayı lâzım kâr gûzârı ve 

sadakat ve ifayı muktezayı me'muruna ihtimâm ve dikkat ve hilafından tevakkî ve müba’aded 

eylemeniz bâbında 

Fi Evâil-i Z 247 

 

Sayfa 205  

 

1374  

Akçaşehir Kazâsı’ndan 2250 çeki gürgen odunun fiyatı ödenmek kaydıyla alınması ve 

bu konuda gerekenin masrafların İznikmid ahalisinden toplanması husûsunda, Bolu 

Mütesellim’i Kocabaşı Mustafa Bey ve belirtilen husûsa dair, âyân vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Bolu Mütesellim’i Kocabaşı Mustafa Bey dâme mecdihûya ve zikr-i ati husûsa Tophâne-i 

Âmire’m meyaşi ta‘yime olunan, â’yân  ve vesâ’ire [boş] Akçaşehir Kazâsı’ndan meriz olân 

iki bin iki yüz elli çeki gürgen zabtı için  

İktizası vechile  

 

1375  

Der zaman kâim-makâm âli makam Ahmed Hulusi Pâşâlar mâ yeşa ve mâ berîd ve fil beyan 

re'isü-l kitabım el-hâc Mehmed Akif Efendi (…) fi-l vâki‘  

Fi 12 C 47 

Tedavülünün yasaklandığı belirtilen gümüş ve altın akçenin kullanılmasının 

yasaklanması ve bu konuda bazı gevşeklikler olduğu ve bu paraların alınıp satılır hâlde 

olmasının önüne geçilmesi husûsunda, Adana Na'ibi’ne ve Adana Mütesellimi’ne, 

âyânlara, memleketin ileri gelenleri ve cümle iş erlerine hükümdür. 

Adana Na'ibi’ne ve Adana Mütesellimi zîde mecdihû , â’yân  ve vücûh-ı memleket ve cümle 

iş erlerine hüküm  
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Muktezayı İrade-i Seniyye’m üzere revacı memnu olân atik ecnas altın ve Beyaz akçe ayade 

nasda tedavüz iltiması ve sikke’i cizyede haste şahânem dâhi hiçbir mahâlde fiyatı 

müstefiresinden ziyâdeye alınıp ve bir nühası ve her kim alıp vermeye cesaret ederlerse bî-l 

tahkik ol havâların tedîyat lâyıkası icrâ kılınacağından gayrı bu babda ağmaz ve tesamih eden 

vüzera ve mirmiran ve hükkâm ve Mütesellimin ve vücûh-ı ve zâbıtan ve me’mûreyn 

sa’irenin mes‘ul ve mu‘atab olacakları keyfiyeti mefruc ve mü‘ehher bi’l-vâkı’at emr-î 

‘Âliyye’m isdâr ve tesyârıyla herkese bildirilmiş olduğuna nazaran evamir-i lüzûm itinaya 

ikdam ve dikkat cümle me’mûruna fariza-i zimmet ubuliyet iken bu esnada Edirne ve 

havalesinde yaldız altın 40 ve mahmudiye elli ve adliye on dört ve İstanbul altını yirmi iki ve 

sikke’i ceride’i hasene Mülükâne’m olân bekremetlik olunan yirmi bir kuruşa alınıp 

verilmeye başlanmış ve mezkukat vesâ’ire fiyatına bile nekamet çekerek bu uygunsuzluk 

Tarsus tarâfına dâhi sirayet etmiş olduğu bu def‘a istihbâr ve tahkik kılınıp ecnas-ı nukudun 

mugayir rıza fiyatı mukırrasından ziyâdeye tedavülü ve Darphâne-i Âmire’mde mer‘i olacak 

olân mübaye‘a usulüne mugayir ve ibadullahın ehimi ızrarını mervi olacağı zâhir olduğundan 

bahisle fi mâ bâ‘de zikrolunan mahâllerde ol mekule atik ecnas olunan ve bir çok akçe 

meccanen mütekabelesiyle Darphâne-i Âmire’m tarâfına verilip vermeyenin dâhi bî kes 

kuruştan ziyâdeye alınıp vermesi tekmilâtını mütenasib evamir-i şerîfem südûrunu Rical-i 

Devlet-i ‘Âliyye’mden hâlâ Darphâne-i Âmire’m nâzırı iftihâr Es-Seyyîd Abdûrrâhman Nafiz 

dâme mecdihû bâ takrir olunan vâzi‘ etmiş ve bu babda Tarsus tarâfına diğer emr-î şerîfim 

isdâr ve tesyâr kılınmış olmağla siz ki na'ib ve mütesellim vesâ’ire mûmâileyhimsiz vech-i 

meşrûh üzere olân ‘amel ve harekete bilâ vukuf ziyâde ihtimâm ve dikkat eylemeniz 

fermânım olmağın ‘ilamen ve ikramen ve tekiden ve ihtimâmen mahsûsen işbu emr-î celilü-l 

kadrim isdâr ve [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi bâlâda beyan olunduğu vechile bâ‘de izin 

Adana voyvodasına bu mekule atik ecnas altın ile sikke’i Cedide’i padişahânemin fiyatı 

müstaviresinden ziyâde alınıp verilmesi irade-i Seniyye-i padişahânem muktezasından idüğü 

ve bundan sonra dâhi mugayir vusûl İrade-i Seniyye’m her kim ziyâde alıp vermeye cesaret 

ederse işte bu vakt sizin ağmaz ve rehavetinize hamil ile mütecasir olânların haklarından 

gelineceğinden gayrı sizin dâhi gadr ve illetiniz katiyen karin-i şem‘ i‘tibar olmayarak bu 

keyfiyet beher hâl hakkınızda vehamet ve nedâmet olacağında şüphe olmadığı m‘alûmunuz 

oldukda ber minvâli muharrer ‘amel ve hareketle infaz emr-î fermânı melûkaneme bi’l-ittihat 

ihtimâmı gayret ve hâlani evza‘ vukû’una irade-i ruhsat ile ve hatemü-l ikabe olmaktan 

nefsinizi siyanet eylemeniz bâbında  

Fi Evâ’il-i C 247 
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1376 

Tedavülünün yasaklandığı belirtilen gümüş ve altın akçenin kullanılmasının 

yasaklanması ve bu konuda bazı gevşeklikler olduğu ve bu paraların alınıp satılır hâlde 

olmasının önüne geçilmesi husûsunda, Tarsus Na’ibi’ne ve Tarsus Mütesellim’i Ragıb 

Bey’e, âyânlara veasa’ireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Tarsus Na’ibi’ne ve hocagan Divân-ı Hümâyûn’umdan Tarsus Mütesellimi Ragıb zîde 

mecdihûya, â’yân  veasa’ire [boş]  

Aslına tatbiken  

 

1377 

Dersa‘âdet’ten,, Manastır’a gönderilen askerlerin ve hayvanların  her türlü 

ihtiyaçlarının karşılanması husûsunda, Dersa‘âdet’ten,, Manastır’a varıncaya kadar yol 

üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân, memleketin ileri gelenleri ve cümle iş 

erlerine hükümdür.  

Dersa‘âdet’imden, Manastır’a varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbına, â’yân  

ve vücûh-ı memleket ve cümle iş erleri zîde kâdrihûmaya hüküm 

Bi’l-fi’il Sadr-ı ‘âzamım senûde şeyh ve Serdar-ı Ekrem ve zafer-i ilmim cânibinden istenmiş 

olân iki re's eseb ve dört nefer süvari müzlifeci ve iki bölük müzlife takımı bu def‘a bir nefer 

tâtâr ve iki nefer yerikciye teslîme’i tarîk meşarûnîleyh gönderildiğinden bahisle 

Dersa‘âdet’imden, Manastır’a varınca esnâyı râhda kâ’in mirçelelerde birer gece Beytütet 

ettirilerek ‘icab eden yem ve yiyeceklerinin akçesiyle fukaraları tarâflarından tedarik ve 

itasıyla ileri imrar ve irsâl ve seri‘an ve merfihen savbı me’mûra isâlleri bâbında emr-î şerîfim 

südûru meşarûnîleyhin kapıkethüdası tarâfından bâ tefhir ifade olunmakla vech-i meşrûh 

üzere ‘amel ve harekete bi’l-ittifak dikkat eylemeniz fermânım olmağın mahsûsen işbu emr-î 

celîlü’l kadrim isdâr olunmuşdur imdi sâlifü’z-zikr esebler ve müzlikacılar eşyayı mezkûre ile 

herhanginizin taht-ı hükümet ve kazânıza dâhil olursa münasib mahâllere kondurularak lâzım 

gelen yem ve yiyeceklerini akçesiyle tedarik ve itası ile bilâ tevkîf savb-ı maksuda isâlleri 

matlubu mülükânem idüğü ve bu babda ağmaz ve rehavetle ‘ilamları uğradıkları mahâllerde 

beyhûde meks ve tevkif olunmak ve bir güne zarûret ve sefalet çektirilmek misillü hâlete rıza-

yı şerîfim olmadığı m‘alûmunuz oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel ve harekete bi’l-imhâl 

ikdam ve dikkat ve hilafından te‘addi ve müba’adet eylemeniz bâbında                             

Fi Evâsit-i C 47 
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Sayfa 206 

 

1378  

Sakucak Kazâsı dâhilinde var olan ve daha önce meydana gelen sefer sırasında asıl 

yerlerinden buralara yerleşmiş olân ahâlinin, Edirne Kâim-makâm’ı tarâfından asıl 

vatanlarına yerleştirilmeleri husûsunda, Asbolu Na’ibi’ne, voyvodalara, memleketin 

ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Asbolu Na’ibi’ne ve voyvoda ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erleri [boş] zîde 

kâdrihûma hüküm 

Sakucak Kazâsı dâhilinde olân kazâlar re‘âyâsı mukaddema vukû’u bulan seferi 

Hümâyûn’um münasebetiyle vatan-ı kadimlerinden devr ve ahâr mahâllere mutasarrıf ve 

mescud olduklarından o mekule perişan olarak diyar-ı aharda iskân olunmuş olân re‘âyâ-yı 

Devlet-i ‘Âliyye’min muktezayı irade-i Seniyye-i Mülükâne’m derununda evtan-ı 

kadimelerine celb olunmaları zımnında mukaddemce iktiza eden mahâllere evamir-i şerîfem 

isdâr ve tesyâr kılınmış re‘âyâ-yı merkûmenin beratı gelmiş isede henüz ekseri toplanmamış 

ve Edirne Kâim-makâm’ı tarâfından sâlifü’z-zikr kazâlara bâ buyrulduları adamlarıyla talim 

âhâli’i fukarası tazlik kılınmakta oldukları rivayet ve tahkik olunmuş olduğundan bahisle o 

misillü geri kalan reâyânın dâhi vatan-ı aslilerine celb ve iskân olunmaları bâbında siz ki na'ib 

ve voyvoda vesâ’ire mûmâileyhimsiz size vesâ’ire lâzım gelenlere hitâben evamir-i şerîfem 

isdârı husûsunu Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden hâlâ tophâne’i Âmire’m ve darphâneyi 

mamurem nâzırı iftihâr ‘Arif Bey dâme mecdihû tarâfından bâ takrir ifade ve inhâ olunup 

zemam-ı semt himmeti padişahânem edayı imar-ı memâlik ve (silik) ve istikrar-ı refah ve 

irade-i acize ve re‘âyâ-yı mevtuk edileceği bi’l-iştibah ve bu mesellu sefer vukû’uyla zevil 

kavide ahâr mahâllerle mutasarrıf olarak sefer olân bir takım zaifayı ra‘iyin evtan-ı 

kadimelerine icrâm ve voyvodalarıyla vesâ’ire ihsan vaye’i bâhira zayemde istikmâli esbab-ı 

eramiş ve istirahatleri murâd-ı hayimayin itiyal Mülükâne’m muktezasından olduğu vareste’i 

kayda göre olmaktan nâşi inha bulunduğu vechile bu madde ma‘iyetinde lüzûm gelen 

mahâllere başka başka mükid fermânlar gönderilerek zikrolunan husûsta Edirne tarâfından bu 

misillü tabirinin bundan böyle vuku‘a gelmemesi husûsu dâhi bu babda Rikâb-ı Hümâyûn’um 

kâim-makâmı cânibinden Edirne kâim-makâmına mahsûsen mektub tahririyle tenbih ve iş‘ar 

kılınmış olmağla vusûlü emr-î şerîfimde sen dâhi kazânız dâhilinde kâ’in mahâllerden o 

misillü vatanlarından hür ve mehcur olmuş her ne kadar re‘âyâ var ise haklarında erzan 

kılınan şefkat ve merhamet şahânemi kendilerine tefhim iderek me’vayı kadimelerine celb ve 
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iskânları husûsuna bi’l-ittifak ziyâde ihtimâm ve dikkat eylemeniz fermânım olmağın 

tenbihen ve ihtimâmen mahsûsen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve [boş] tesyâr olunmuşdur 

imdi bâlâda beyan olunduğu vechile re‘âyâ merkûmun eytan-ı kadimelerine celb ve 

iskânlarıyla her bir tarâfın mukırr ve inhâdan olması irade-i Seniyye-i Mülükâne’m 

muktezasından idüğü ve bu babda ahâra derc-i ağmaz ve rehavet ve te’ni ve beta‘edle re‘âyâ-

yı mersûmenin nakli iskânları tehîr ve ta‘vik olunmak veyahut za‘iminde içlerinden birine 

gadr ve te‘addi vukû’u bulmak lâzım gelirse mütecasir olânların tediyat ibkaları icrâsında 

dakika fevt olunamayacağı m‘alûmunuz oldukda ber minvâl-i muharrer ‘amel ve hareketle 

inFi‘al emir ve irade-i şahânem bi’l-ittihat mezîd-i ikdam ve gayret ve hilafından tehaşi ve 

mücanebet eylemeniz bâbında  

Fi Evâ’il-i Câ 247 

 

1379 

Sivri Kazâsı dâhilinde var olan ve daha önce meydana gelen sefer sırasında asıl 

yerlerinden buralara yerleşmiş olân ahâlinin, Edirne Kâim-makâm’ı tarâfından asıl 

vatanlarına yerleştirilmeleri husûsunda, Sivri Na’ibi’ne, âyâna vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Sivri Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] aslı gibi  

 

1380 

Prevadır Kazâsı dâhilinde var olan ve daha önce meydana gelen sefer sırasında asıl 

yerlerinden buralara yerleşmiş olân ahâlinin, Edirne Kâim-makâm’ı tarâfından asıl 

vatanlarına yerleştirilmeleri husûsunda, Prevadır Na’ibi’ne, âyâna vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Prevadır Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] aslı gibi  

 

1381 

Midye Kazâsı dâhilinde var olan ve daha önce meydana gelen sefer sırasında asıl 

yerlerinden buralara yerleşmiş olân ahâlinin, Edirne Kâim-makâm’ı tarâfından asıl 

vatanlarına yerleştirilmeleri husûsunda, Midye Na’ibi’ne, âyâna vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Midye Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş]  
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1382 

Midye Kazâsı dâhilinde var olan ve daha önce meydana gelen sefer sırasında asıl 

yerlerinden buralara yerleşmiş olân ahâlinin, Edirne Kâim-makâm’ı tarâfından asıl 

vatanlarına yerleştirilmeleri husûsunda, Kırıkkilise Na’ibi’ne, âyâna vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Kırıkkilise Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire 

 

1383 

Filibe Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Filibe Mollası’na ve Filibe 

Nâzırı vekiline, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Filibe Mollası’na ve Filibe nâzırı vekili zîde mecdihû  ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş 

erleri zîde kâdrihûma  

Mukaddema sâdır olân fermân-ı ‘âlişanım mûcibince bu def‘a Filibe Kazâsı’nın kırk altı 

senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı Kasımına gelince altı aylık olmak üzere 

Dersa‘âdet’ime vürûd iden mümzâ ve memhûr bir kıt‘a tevzi‘  defterinin yekûn iki yük kırk 

yadi bin altı kuruşa bâliğ olmuş ve defteri mezkûr bit tedkîk yüz altı kuruşunu tenzîl ile 

sahhu’-l bâkî iki yük kırk altı bin kuruşun tevzi‘  iktiza eylediğini bu tarâfta tedkîk def‘atire 

me'mur esbak İstanbul Kadı’sı olub Anadolu Kad-ı‘askeri hüküm pâyesi olân ‘Abdülkadir 

edâmallâhû Teâlâ fazlû zir defterde tahrir ve imzâ ve temhir etmiş ve Rikâb-ı Hümâyûn’um 

Kâim-makâm’ı tarâfından balayı deftere zam kesire olunarak iade ve irsâl kılınmış olmağla 

siz ki mevlana ve nâzır vekili vesâ’ire mûmâileyhimsiz vusûl-î emr-î şerîfimde sâlifü’z-zikr 

iki yük kırk altı bin kuruşu ma‘rifetiniz ve cümle ma‘rifetle kazâ-i mezbûr âhâlisine te‘addi ve 

tesviye şurûtuna ri‘âyet olunarak tevzi‘  ve taksim ve yerli yerinden cem‘ ve tahsîl ile 

mahâllerine tediye ve teslîme dikkat ve meblâğı mezbûrun hamiyet ve tevzi‘ inde defter-i 

mezkûra bir akçe zam ve ilave olunmak veyahut tahsîldariye nâmıyla ziyâde akçe ahz ve 

tahsîl kılınmak lâzım gelirse bi’t-tahkik mütecasil olânların haklarından gelineceği muhakkak 

ve mukırr olunduğuna mebni ona göre ‘amel ve harekete mezîdi ihtimâm ve dikkat eylemeniz 

fermânım olmağın mahsûsen işbu emr-î celili kadrim isdâr ve tesyâr olunmuşdur imdi tahkik 

m‘alûmunuz oldukda ber minvâli muharrer ‘amel ve harekete ikdam ve gayret ve meblâğ-ı 

mezbûrun sûreti tevzi‘  ve tahsîli bu tarâfta dâhi malum olmak için lâzım gelen ‘ilamın 
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Dersa‘âdet’ime irsâl ve takdîmine müsara’at ve mûgayirimi vâzi‘ ve irade-i tahkik ile 

nefsinizi muhlikeye ilkadan te‘addi ve müba’adet eylemeniz bâbında  

Fi Evâ’il-i S 247 

 

1384 

Hüdavendigâr Sancağı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Hüdavendigâr 

Sancağı Mütesellim’i Kocabaş Hafız Mehmet ve adı geçen sancağın hakimine vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Hüdavendigâr Sancağı Mütesellim’i Kocabaş Hafız Mehmed dâme mecdihûya ve adı geçen 

sancağın hükkâmına vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük otuz sekiz bin dört yüz yetmiş bir buçuk 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört yüz yetmiş bir buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir 

yük otuz sekiz bin kuruşun tevzi’çün  

 

1385 

Şarköy Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Şarköy Na'ibi’ne, âyâna  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Şarköy Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük on bir bindört yüz seksen dört buçuk 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin dört yüz seksen dört buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l 

bâkî bir yük sekiz bin kuruşun tevzi’çün  

 

1386 

Mekri Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Mekri Na'ibi’ne, âyâna  

vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Mekri Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımı i’tibarıyla vürûd iden 

defterin yekûnu on altı bin dokuz yüz doksan bir kuruş on dokuz paraya bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk dört yüz doksan bir kuruş on dokuz parasını tenzîl ile sahhu’-l bâkî on altı bin beş yüz 

kuruşun tevzi’çün  

 

1387 

Dimetoka Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Dimetoka Na'ibi’ne, âyâna 

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Dimetoka Na’ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük kırk üç bin dokuz yüz doksan buçuk 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört bin dokuz yüz doksan buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l 

bâkî bir yük otuz dokuz bin kuruşun tevzi’çün  

 

Sayfa 207 

 

1388 

Ahser Erkene Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Ahser Erkene 

Na'ibi’ne, âyâna  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Ahser Erkene Na'ibi’ne ve mütevelli ve kâim-makâmına ve vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı 

Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yetmiş sekiz bin 

yüz seksen kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin yüz seksen kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî 

yetmiş yedi bin kuruşun tevzi’çün  

 

1389 

İpsala Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, İpsala Na'ibi’ne, âyâna  

vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

İpsala Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi bin yedi yüz yirmi beş buçuk kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk beş bin iki yüz beş buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi bin iki yüz 

kuruşun tevzi’çün  

 

1390 

Rusçuk ‘dan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının gözetilerek, 

bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Rusçuk Na'ibi’ne, âyâna  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Rusçuk Na’ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi Zilhîcce gurresinden kırk yedi senesi 

cemâziye-l evvel gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu yetmiş bir bin iki yüz beş 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin iki yüz beş kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî altmış sekiz 

bin kuruşun tevzi’çün  

 

1391 

Drama Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Drama Na'ibi’ne, âyâna  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Drama Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük altmış yedi bin dokuz yüz üç kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin dokuz yüz üç kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük altmış 

beş bin kuruşun tevzi’çün  

 

1392 

Çağlâyık Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Çağlâyık Na'ibi’ne, âyâna  

vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Çağlâyık Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu elli bin dokuz yüz kırk sekiz kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk bin yüz kırk sekiz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî kırk dokuz bin sekiz yüz 

kuruşun tevzi’çün  

 

1393 

Bergos Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Bergos Na'ibi’ne, âyâna 

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Bergos Na’ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk iki bin altı yüz yetmiş dört kuruş on paraya 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin yetmiş dört kuruş on iki parasını tenzîl ile sahhu’-l bâkî kırk bir 

bin altı yüz kuruşun tevzi’çün  

 

1394 

Erikli Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Erikli Na'ibi’ne, âyâna  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Erikli Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi Zilhîccesi yirmi beşinci gününden kırk 

yedi senesi Recebü’l-ferdi gurresine gelince altı mah beş günlük olmak üzere vürûd iden 

defterin yekûnu on bir bin dokuz yüz seksen yedi kuruş beş paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk 

dörtyüz seksen yedi kuruş beş parasını tenzîl ile sahhu’-l bâkî on bin beş yüz kuruşun 

tevzi’çün  

 

1395 

Eytoz Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Eytoz Na'ibi’ne, âyâna  

vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Eytoz Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz sekiz bin beş yüz elli iki kuruş yedi paraya 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yedi yüz elli iki kuruş yedi parası tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz yedi bin 

sekiz yüz kuruşun tevzi’çün  

 

1396 

Baba-i Atik Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Baba-i ‘Atik Na'ibi’ne, âyânlara  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Baba-i ‘Atik Na’ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu on bir bin dört yüz kırk dört kuruş beş 

paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört yüz kırk dört kuruş beş parası tenzîl ile sahhu’-l bâkî bin 

kuruşun tevzi’çün  

 

1397 

Çorlu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Çorlu Na'ibi’ne, âyâna  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Çorlu Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi zilkaidetüş-şerîfesi yirmi beşinci 

gününden kırk yedi senesi Recebü’l-ferdi gurresine gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz 

bir bin yedi yüz yetmiş beş kuruş on altı paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin yedi yüz yetmiş 

beş kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî üç bin kuruşun tevzi’çün  

 

1398 

Ehi Çelebi Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Ehi Çelebi Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Ehi Çelebi Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu altmış sekiz bin yüz seksen bir kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk üç bin altı yüz seksen bir kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî altmış dört bin 

beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1399 

Karacık Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Karacık Na'ibi’ne, âyâna  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Karacık Na’ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi sekiz bin yedi yüz seksen sekiz kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yedi yüz seksen sekiz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi sekiz bin 

kuruşun tevzi’çün  

 

1400 

Kızılağaç Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Kızılağaç Na'ibi’ne, âyâna  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kızılağaç Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımı i’tibarıyla vürûd iden 

defterin yekûnu on bir bin dokuz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört yüz dokuz kuruşunu 

tenzîl ile sahhu’-l bâkî on bin altı yüz kuruşun tevzi’çün  

 

1401 

Tatarpazarı Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Tatarpazarı Voyvoda’sı 

Kapıcıbaşı Ahmed Bey’e, na'ib, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Tatarpazarı Voyvoda’sı kapucû-başı Ahmed Bey dâme mecdihûya na'ib, â’yân  vesâ’ire [boş] 

kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iki kıt‘a tevzi‘  
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defterlerinden birinin yekûnu bir yük kırk dört bin iki yüz elli beş ve diğerinin yekûn otuz bin 

yetmiş üç buçuk kuruşa bâliğ olmuş bâ müte‘âlâ ol vecihle tevzi’çün  

 

1402 

Karihisar-ı Sahib’dan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Karihisar-ı Sahib Na'ibi’ne, 

âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Karihisar-ı Sahib Na'ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu doksan yedi binyedi yüz altmış iki kuruşa 

bâliğ olmuş bi’l-müte‘âlâ ol vecihle tevzi’çün 

 

1403 

Malkara Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Malkara Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Malkara Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz sekiz bin iki yüz doksan altı kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk yedi yüz doksan altı kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz yedi bin beş yüz 

kuruşun tevzi’çün  

  

1404 

Silivri Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Silivri Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Silivri Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk iki bin yetmiş altı kuruş dört paraya bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk iki bin yetmiş altı dört parasını tenzîl ile sahhu’-l bâkî kırk bin kuruşun 

tevzi’çün  
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1405 

Gelibolu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Gelibolu Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Gelibolu Na’ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Saferi gurresinden Cemâziye-l 

âhiresi gayetine gelince beş aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu kırk bin dört yüz 

alrmış yedi kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin iki yüz on yedi kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî 

otuz dokuz bin iki yüz elli kuruşun tevzi’çün  

 

sayfa 208 

 

1406 

Zağra-i Cedid Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Zağra-i Cedid 

Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Zağra-i Cedid Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu on dört bin dokuz yüz doksan beş kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört yüz doksan beş kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on dört bin beş 

yüz kuruşun tevzi’çün  

 

1407 

Sultanyeri Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Sultanyeri Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Sultanyeri Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Saferü’l hayr-ı on beşinden 

Recebü’l-ferdi on beşinci gününe gelince beş aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu 

kırk bir bin yirmi kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin yirmi kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî 

kırk bin kuruşun tevzi’çün  
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1408 

Uzuncaâbâd Hasköy Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Uzuncaâbâd Hasköy 

Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Uzuncaâbâd Hasköy Na'ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi 

senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük on iki bin üç yüz altmış yedi 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin üç yüz altmış yedi kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük 

on bir bin kuruşun tevzi’çün  

 

1409 

Çirmen Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Edirne Mollası’na ve Kapucû-

başılarından Çirmen Kâim-makâm’ı el-hâc Mehmet Bey’e vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Edirne Mollası’na ve kapucû-başılarından Çirmen Kâim-makâm’ı el-hâc Mehmed dâme 

mecdihû ve vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı Kasımına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük seksen altı bin otuz dört kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk bin yüz otuz dört kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük yetmiş beş bin kuruşun 

tevzi’çün  

 

1410 

Çerpe Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Çerpe Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Çerpe Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Rebi’ü-l evvel i gurresinden sene-i 

merkûme rûz-ı Kasımına gelince üç aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu yirmi sekiz 

bin altı yüz on dokuz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk altı yüz on dokuz kuruşunu tenzîl ile 

sahhu’-l bâkî yirmi sekiz bin kuruşun tevzi’çün  
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1411 

Demirci Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Demirci Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Demirci Na’ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi zilhicce gurresinden kırk yedi senesi 

Cemâziye’l-evvelîsi  gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük elli bin iki yüz 

seksen buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dokuz bin iki yüz seksen buçuk kuruşunu tenzîl 

ile sahhu’-l bâkî bir yük kırk bir bin kuruşun tevzi’çün  

 

1412 

Çerme Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Çerme Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Çerme Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Kasımından kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden iki kıt‘a tevzi‘  defterinin yekûnu yetmiş beş bin yedi yüz yirmi 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin iki yüz yirmi kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yetmiş iki 

bin beş yüz kuruşun tevzi’çün  

 

1413 

Mendehuz Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Mendehuz Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Mendehuz Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi bin sekiz yüz yetmiş iki buçuk kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç yüz yetmiş iki buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi bin beş 

yüz kuruşun tevzi’çün  

 

 

 



302 

 

1414 

Midye Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Midye Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Midye Na’ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu üç bin sekiz yüz yirmi iki buçuk kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk yüz yirmi iki buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî üç bin yedi yüz 

kuruşun tevzi’çün  

Fi Evâ’il-i S 47 

 

1415 

Tokat ve Kozanlu Kazâlarından alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Tokat ve Kozanlu 

Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Tokat ve Kozanlu Nahiye’si na'iblerine, â’yân  vesâ’ire Tozanlu Nahiyesi’nin kırk yedi senesi 

Muharremül haramı gurresinden Cemâziye-l âhiresi gayetine gelince vürûd iden defterin 

yekûnu on yedi bin altı yüz kırk dokuz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin kırk dokuz 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on altı bin altı yüz kuruşun tevzi’çün  

Fi Evâ’il-i S 47 

 

1416 

Kesva Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Kesva Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Kesva Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-

ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yetmiş dokuz bin altı kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk dört bin altı kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yetmiş beş bin kuruşun tevzi’çün  

Fi Evâ’il-i S 47 
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1417 

Niksar Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Niksar Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Niksar Na’ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu iki yük yirmi beş bin dokuz yüz seksen yedi 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on beş bin dokuz yüz seksen yedi kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l 

bâkî iki yük on bin kuruşun tevzi’çün  

Fi Evâsit-i S 47 

 

1418 

İnegöl Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, İnegöl Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

İnegöl Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk iki bin dokuz yüz on iki buçuk kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk iki bin dokuz yüz iki buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî kırk bin 

kuruşun tevzi’çün  

 

1419 

Valiha Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Valiha Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Valiha Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk iki bin sekiz yüz elli üç kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk iki bin sekiz yüz elli üç kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî kırk bin kuruşun tevzi’çün  

 

 

 



304 

 

1420  

Köşek Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Köşek Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Köşek Na’ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu on bin üç yüz altmış sekiz kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk sekiz yüz altmış sekiz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî dokuz bin beş yüz kuruşun 

tevzi’çün  

 

1421 

Denice Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Denice Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Sultanhisar Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire Denice Nahiyesi’nin kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan 

kırk yedi senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu elli üç bin dokuz yüz otuz 

sekiz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin otuz sekiz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî elli bin 

dokuz yüz kuruşun tevzi’çün  

 

1422 

Sultanhisar Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Sultanhisar Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Sultanhisar Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-

ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu elli iki bin otuz beş buçuk kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk üç bin otuz beş buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî kırk dokuz bin kuruşun 

tevzi’çün  
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1423 

Kızılâbâd Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Kızılâbâd Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kızılâbâd Na’ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu on altı bin iki yüz otuz iki kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk sekiz yüz otuz iki kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on beş bin dört yüz kuruşun 

tevzi’çün  

 

1424 

Yenişehir Aydın’dan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Yenişehir Aydın Na'ibi’ne ve 

voyvoda vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Yenişehir Aydın Na'ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi 

senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz beş bin on beş kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk iki bin beş yüz on beş kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz iki bin beş yüz 

kuruşun tevzi’çün  

 

1425 

İnebolu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, İnebolu Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

İnebolu Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu elli iki bin dokuz yüz altmış dokuz kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin dört yüz altmış dokuz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî kırk 

dokuz bin beş yüz kuruşun tevzi’çün  
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Sayfa 209 

 

1426 

Varna Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Varna Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Varna Na’ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu on dokuz bin iki yüz yetmiş bir buçuk kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk sekiz yüz altmış altı kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on sekiz bin dört 

yüz beş buçuk kuruşun tevzi’çün148  

 

1427 

Eskicuma Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Eskicuma Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Eskicuma Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu on altı bin sekiz yüz altmış altı kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk sekiz yüz altmış altı kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on altı bin kuruşun 

tevzi’çün  

 

1428 

Teslime Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Teslime Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Teslîme Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Muharremül haramı gurresinden 

Cemâziye-l âhiresi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi sekiz bin iki yüz on 

dokuz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin iki yüz on dokuz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî 

yirmi yedi bin kuruşun tevzi’çün  

                                                           
148 Orijinal metinde 18.200 yazıyor. 
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1429 

Erbaz Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Erbaz Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Erbaz Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz üç bin yüz kırk üç buçuk kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk iki bin yüz on üç buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz bir bin 

kuruşun tevzi’çün  

 

1430 

Bozdoğan Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Bozdoğan Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Bozdoğan Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] Yenipazar Nahiyesi’nin kırk altı senesi rûz-ı 

Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu elli yedi bin iki 

yüz yetmiş bir kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin iki yüz yetmiş bir kuruşunu tenzîl ile 

sahhu’-l bâkî elli dört bin kuruşun tevzi’çün  

 

1431 

Aydos Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Aydos Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Aydos Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Muharremül haramın gurresinden 

Cemâziye-l âhiresi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi iki bin on yedi kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin on yedi kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi bir bin kuruşun 

tevzi’çün149  

 

 

                                                           
149 Orijinal metinde 20.000 yazıyor. 
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1432 

Alaşehir Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Alaşehir Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Alaşehir Na'ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu doksan bir bin yedi yüz yirmi kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk beş bin yedi yüz yirmi kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî seksen altı bin 

kuruşun tevzi’çün 150 

 

1433 

Yanbolu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Yanbolu Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Yanbolu Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu on dokuz bin yedi yüz yirmi altı kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk bin yirmi altı kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on sekiz bin yedi yüz kuruşun 

tevzi’çün  

 

1434 

Balçık Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Balçık Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Balçık Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi zilkaidetüş-şerîfesi gurresinden kırk 

yedi senesi Cemâziye-l âhiresi on birinci gününe gelince vürûd iden defterin yekûnu on altı 

bin dokuz yüz elli dört buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dokuz yüz elli dört buçuk 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on altı bin kuruşun tevzi’çün  

 

 

                                                           
150 Orijinal metinde 21.000 yazıyor. 
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1435 

Kuyucak Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Kuyucak Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kuyucak Na'ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yetmiş bir bin iki yüz yetmiş beş kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört bin iki yüz yetmiş beş kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî altmış 

yedi bin kuruşun tevzi’çün  

 

1436 

İzmir’den alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının gözetilerek, bu 

konuda gerekenin yapılması husûsunda, İzmir İhtisab Nâzırı Tâhir Bey’e, na'ib 

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden âlâ İzmir İhtisab Nâzırı Tâhir Bey dâme mecdihûya ve na'ib 

vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı Kasımına gelince altı mah 

tarâfında vâki‘ olân masarıfatı memleket ve tevzi‘  ihtisâb ve âhâli’i memleket alamayarak 

tevkîf olunmuş olân mübayi mârifet-i şer‘ ve cümle ma‘rifetle yegan yegan hesab olundukda 

on yük on beş bin dokuz yüz yirmi kuruşa bâliğ olmuş ise de def‘aten tevzi‘  olunsa sükna’i 

karanın edaya ‘adem-i iktidarları zâhir olduğundan sabıkı vechile beş yük dokuz bin yedi yüz 

elli üç kuruşun tevzi‘  atiye tevkîf olunarak bu def‘a tevzi‘  olunmak üzere Dersa‘âdet’ime 

vürûd iden mümzâ ve memhûr bir kıt‘a tevzi‘  defterinin yekûnu elli yük on sekiz bin üç yüz 

seksen sekiz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on sekiz bin üç yüz seksen sekiz kuruşunu tenzîl 

ile sahhu’-l bâkî otuz bin kuruşun tevzi’çün 

 

1437 

Niş Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Niş Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Niş Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu seksen iki bin altı yüz altmış yedi kuruş otuz altı 
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paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin altı yüz altmış yedi kuruş otuz altı parasını tenzîl ile 

sahhu’-l bâkî yetmiş dokuz bin kuruşun tevzi’çün  

 

1438 

Nevşehir Maa Ürgüb Kazâlarından alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Nevşehir Maa 

Ürgüb Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Nevşehir Ma’a Ürgüb Na'ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Muharremül haramı 

gurresinden Cemâziye-l âhiresi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz altı bin dört 

yüz yirmi kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin dört yüz yirmi kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l 

bâkî otuz dört bin kuruşun tevzi’çün  

 

1439 

Develi Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Develi Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Develi Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu on altı bin iki yüz seksen üç kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk bin üç kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on beş bin iki yüz seksen kuruşun 

tevzi’çün  

 

1440 

Karzı Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Karzı Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

K’arzı Na'ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi bin altı yüz sekiz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk bin yüz sekiz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on dokuz bin beş yüz kuruşun tevzi’çün  
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1441 

Niğde’den alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının gözetilerek, bu 

konuda gerekenin yapılması husûsunda, Niğde Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Niğde Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi Muharremül haramı gurresinden 

Cemâziye-l âhiresi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz alltı bin beş yüz yetmiş 

üç kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin beş yüz yetmiş üç kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî 

otuz dört bin kuruşun tevzi’çün  

 

1442 

Marmaracık Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Marmaracık Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Marmaracık Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımı i’tibarıyla vürûd 

iden defterin yekûnu on yedi bin yedi yüz altmış dokuz buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk 

bin yetmiş dört kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on beş bin sekiz yüz kuruşun tevzi’çün  

 

Sayfa 210 

 

1443 

Ilıcasarhan Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Ilıcasarhan Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Ilıcasarhan Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımı i’tibarıyla vürûd iden 

defterin yekûnu on altı bin sekiz yüz yetmiş dört kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin altmış 

dokuz buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on altı bin yedi yüz kuruşun tevzi’çün  
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1444 

Bor Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Bor Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Bor Na'ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Muharremül haramı gurresinden Recebü’l-

ferdi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz beş bin beş yüz elli sekiz buçuk kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin beş yüz elli sekiz buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz 

üç bin kuruşun tevzi’çün  

 

1445 

Kardos Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Kardos Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kardos Na'ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-

ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük kırk sekiz bin sekiz yüz on sekiz buçuk 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk sekiz bin sekiz yüz on sekiz buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l 

bâkî bir yük kırk bin kuruşun tevzi’çün  

 

1446 

Sevi Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Sevi Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Sevi Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz üç bin dört yüz yirmi beş kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk üç bin kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî oruz bin dört yüz yirmi beş kuruşun 

tevzi’çün  
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1447 

Samsun Na'ibi’ne Canik Sancağı’nda var olan kazâlardan alınacak olân vergide 

indirime gidildiği ve indirim miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması 

husûsunda, Samsun Na'ibi’ne Canik Sancağı’nda var olan söz edilen kazâların 

na'iblerine ve Canik muhasılı vekili Abdullah Bey, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Samsun Na'ibi’ne Canik Sancağı’nda vâki‘ zikr-i ati kazâların na'iblerine ve ve Canik 

muhasılı vekili Abdullah Bey zîde mecdihûya, âyân  ve vesâ’ire [boş] Canik Sancağı’nda 

vâki‘ Samsun ve Bafra ve Alaçam ve Kavak ve tevabı‘ı ve terme ve Akhaz ve Ünye ve 

Kavacık ve Fatsa ve tevabı‘ı kazâların kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz dört bin sekiz yüz altmış buçuk mezbûr 

sancağa da'ir vukû’u bulan masarıfa elli beş bin altmış kuruş ki ceman seksen dokuz bin 

dokuz yüz yirmi buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk zikrolunan kazâların yekûnlarından 

yedi yüz altmış buçuk ve sancak masarıfatı yekûnundan bin yüz alymış kuruş ki bin dokuz 

yüz yirmi buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî seksen sekiz bin kuruşun tevzi’çün  

Fi Evâsit-i S 47 

 

1448 

Kapucû-başılarından Ahi Veli ve voyvodası Mehmet Emin’den alınacak olân vergide 

indirime gidildiği ve indirim miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması 

husûsunda, Kapucû-başılarından Ahi Veli ve Voyvodası Mehmet Emin’e ve na'ib 

vesâ’ire hükümdür. 

Bir sûreti  

Kapucû-başılarından Ahi Veli ve voyvodası Mehmed Emin dâme mecdihû ve na'ib ve 

vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd 

iden defterin yekûnu yirmi dört bin dört yüz doksan bir kuruşa bâliğ olmuş bi’l-müte‘âlâ ol 

vecihle tevzi’çün  

Fi Evâhir-i S 47 

 

1449 

İhtimam Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, İhtimam Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

İhtimam Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi dokuz bin altı yüz seksen sekiz kuruş otuz 

iki paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin dört yüz altmış altı kuruş otuz parası tenzîl ile 

sahhu’-l bâkî kırk yedi bin kuruşun tevzi’çün  

 

1440 

Patoz Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Patoz Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Patoz Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu elli bin dört yüz altmış altı kuruş otuz bir paraya 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin dört yüz altmış altı kuruş otuz bir parasını tenzîl ile sahhu’-l 

bâkî kırk yedi bin kuruşun tevzi’çün  

 

1451 

Samako Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Kapucû-başılarından Samako 

Nâzırı Mehmet Hüsrev Bey’e, na'ib, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kapucû-başılarından Samako Nâzırı Mehmed Hüsrev Bey dâme mecdihûya ve na'ib, â’yân  

vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd 

iden defterin yekûnu bir yük elli dört bin üç kuruş on sekiz paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on 

bin üç on sekiz parasını tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük kırk dört bin kuruşun tevzi’çün  

 

1452 

Ayazmend Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Ayazmend Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Ayazmend Na'ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk altı senesi Zilhîccetüş-şerîfesi on 

beşinden kırk yedi senesi Cemâziye’l-evvelîsi  on beşinci gününe gelince beş aylık olmak 

üzere vürûd iden defterin yekûnu altmış bin altı yüz yirmi bir kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk 

iki bin altı yüz yirmi bir kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî elli sekiz bin kuruşun tevzi’çün  

 

1453 

Kozan Maa Fesleğe Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Kozan Ma’a Fesleğe 

Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kozan Ma’a Fesleğe Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi Recebü’l-ferdi 

gurresinden kırk yedi senesi Cemâziye-l âhiresi gayetine gelince bir senelik olmak üzere 

vürûd iden defterin yekûnu yetmiş dört bin iki yüz yirmi dört kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk 

bin iki yüz yirmi dört kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yetmiş üç bin kuruşun tevzi’çün  

 

1454 

Kemer Edremit Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Kemer Edremit 

Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kemer Edremit Na'ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Muharremül haramı 

gurresinden cemâziye-l âhir gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu doksan iki bin altı 

yüz yirmi dokuz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin altı yüz yirmi dokuz kuruşunu tenzîl ile 

sahhu’-l bâkî doksan bin kuruşun tevzi’çün  

 

1455 

Edremit Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Edremit Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Edremit Na'ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesisaferü-l hayrı gurresinden 

Recebü’l-ferdi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük yedi bin beş yüz doksan 

üç kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin beş yüz doksan üç kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî 

bir yük dört bin kuruşun tevzi’çün  

 

1456 

Tebriç Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Tebriç Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Tebriç Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu altmış iki bin dört yüz yirmi beş kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk iki bin dört yüz yirmi beş kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî altmış bin 

kuruşun tevzi’çün  

Fi Evâhir-i S 247 

 

1457 

Eğirdir Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Eğirdir Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Eğirdir Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımı i’tibarıyla vürûd iden 

defterin yekûnu otuz yedi bin dört yüz altmış kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin dört yüz 

altmıi kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz beş bin kuruşun tevzi’çün  

Fi Evâ’il-i L 47 
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Sayfa 211 

 

1458 

Kütahya Sancağı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Kütahya Na'ibi’ne ve voyvoda 

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kütahya Na'ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Muharremül haramın 

gurresinden sene-i mezbûre Receb-inin ferdinin üçüncü gününe gelince vürûd iden defterin 

yekûnu yetmiş altı bin üç yüz otuz dokuz buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört bin üç yüz 

otuz dokuz buçuk kuruşunu tenzîli ile sahhu’-l bâkî yetmiş iki bin kuruşun tevzi’çün  

 

1459 

Etbad Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Etbad Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Etbad Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu seksen üç bin beş yüz on üç kuruş yirmi paraya 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört bin beş yüz on üç kuruşunu tenzîli ile sahhu’-l bâkî yetmiş dokuz 

bin kuruşun tevzi’çün  

 

1460 

Tenuş Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Tenuş Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Tenuş Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi iki bin beş yüz otuz kuruş otuz paraya 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk beş yüz otuz kuruş otuz parasını tenzîli ile sahhu’-l bâkî yirmi iki bin 

kuruşun tevzi’çün 
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1461 

Çekmece-i Kebir Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Çekmece-i Kebir 

Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Çekmece-i Kebir Nahiye’si Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi Şevvali’l-

mükerremi on dokuzuncu gününden kırk yedi senesi Rebi’ü-l ahîri on dokuzuncu gününe 

gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk dört bin altı yüz seksen bir kuruş otuz dört paraya 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin dokuz yüz seksen bir kuruş otuz dört parasını tenzîli ile sahhu’-l 

bâkî kuruşun tevzi’çün 

 

1462 

Gümülcine Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Kapûcu-başılardan Gümülcine 

voyvodası Hüseyîn Hüsnü Bey ve na'ib vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kapûcu-başılardan Gümülcine voyvodası Hüseyîn Hüsnü Bey dâme mecdihûya ve na'ib 

vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi zilkaidetü-ş şerîfesi gurresinden Rebi’ü-l ahîrin gayetine 

gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük seksen ikibin sekiz yüz elli dört kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk fahiş mebayiden dokuz bin dokuz yüz on ve harici defterden dâhi dört yüz 

doksan sekiz kuruş ki ceman yirmi dört yüz sekiz kuruşunu tenzîli ile sahhu’-l bâkî bir yük 

altmış iki bin dört yüz kırk altı kuruşun tevzi’çün 

 

1463 

Akçakaranlık Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Akçakaranlık 

Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Akçakaranlık Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yetmiş bir bin yedi yüz beş kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk bin yedi yüz beş kuruşunu tenzîli ile sahhu’-l bâkî yetmiş bin kuruşun 

tevzi’çün 
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1464 

Gümülcine Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Gümülcine Voyvoda’sı 

Kapıcıbaşı Hüseyîn Hüsnü Bey ve na'ib vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Gümülcine Voyvoda’sı Kapucû-başı Hüseyîn Hüsnü Bey dâme mecdihûya ve na'ib vesâ’ire 

[boş] kırk altı senesi zilkaidetü-ş şerîfesi gurresinden kırk yedi senesi Rebi’ü-l ahîrin gayetine 

gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük yirmi dokuz bin üç yüz kırk iki kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk fahiş mebayiden yirmi bin dört yüz seksen ve harici izahattan dâhi beş yüz on iki 

kuruş ki ceman yirmi bin dokuz yüz doksan iki kuruşunu tenzîli ile sahhu’-l bâkî bir yük 

seksen üç bin beş yüz ellikuruşun tevzi’çün 

 

1465 

İnecik Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, İnecik Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür.Bir sûreti  

İnecik Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu on üç bin dokuz yüz yirmi dokuz buçuk kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dokuz yüz yirmi dokuz buçuk kuruşunu tenzîli ile sahhu’-l bâkî on üç 

bin kuruşun tevzi’çün 

 

1466 

Havas-ı Mahmûd Pâşâ Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Havas-ı Mahmûd 

Pâşâ Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Havas-ı Mahmûd Pâşâ Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi 

senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu on beş bin iki yüz on dokuz kuruş 

otuz iki paraya bâliğ olmuş olduğundan bi’t-tedkîk iki yüz on dokuz kuruş otuz iki parasını 

tenzîli ile sahhu’-l bâkî, on beş bin kuruşun tevzi’çün. 
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1467 

Cizre-i Bolu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Cizre-i Bolu Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Cizre-i Bolu Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Seferü-l Hayr’ın onuncu 

gününden, Ş’abanü-l Mu’azzam’ın onuncu gününe gelince, vürûd iden defterin yekûnu, yirmi 

iki bin yüz seksen yedi buçuk kuruşa bâliğ olmuş olduğundan, yüz seksen yedi buçuk 

kuruşunu tenzîli ile sahhu’-l bâkî, yirmi iki bin kuruşun tevzi’çün 

Kezalik 

 

1468 

Keşan Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Keşan Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Keşan Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz altı bin yüz doksan üç kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk iki yüz doksan üç kuruşunu tenzîli ile sahhu’-l bâkî otuz beş bin dokuz yüz 

kuruşun tevzi’çün 

 

1469 

Orşa Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Orşa Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Orşa Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu on dokuz bin dört yüz yirmi altı kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk bin yirmi altı kuruşunu tenzîli ile sahhu’-l bâkî on sekiz bin dört yüz 

kuruşun tevzi’çün 

Fi Evâ’il-i N 247 
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1470 

Anay Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Anay Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Anay Na’ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu on beş bin altı yüz otuz bir kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk bin bir kuruşunu tenzîli ile sahhu’-l bâkî on dört bin altı yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1471 

Eşme Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Eşme Na'ibi’ne ve voyvoda 

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Eşme Na'ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi bin dört yüz elli beş kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk bin üç yüz beş kuruşunu tenzîli ile sahhu’-l bâkî on dokuz bin yüz elli kuruşun 

tevzi’çün 

 

1472 

İzladi Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, İzladi Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

İzladi Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz üç bin dört yüz elli bir kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk beş bin kuruşunu tenzîli ile sahhu’-l bâkî yirmi sekiz bin dört yüz elli bir kuruşun 

tevzi’çün 
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1473 

Mudanya Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Mudanya Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Mudanya Na’ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Muharremi gurresinden Cemâziye-l 

âhiresi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük otuz dört bin yüz otuz sekiz 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk altı bin yüz otuz sekiz kuruşunu tenzîli ile sahhu’-l bâkî bir yük 

yirmi sekiz bin kuruşun tevzi’çün 

Fi Evâsit-i N 247 

 

1474 

Siroz Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Siroz Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Dergâh-ı ‘Âli Kapûcu-başılardan Siroz Müdür’ü vekili dâme mecdihû ve Siroz Naib’i vesâ’ire 

[boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı Kasımına gelince altı aylık olmak 

üzere vürûd iden defterin yekûnu iki yük seksen beş bin dokuz yüz seksen dokuz buçuk 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on beş bin dokuz yüz seksen dokuz buçuk kuruşunu tenzîli ile 

sahhu’-l bâkî iki yük yetmiş bin kuruşun tevzi’çün 

Fi Evâsit-i N 247 

 

1475 

Yenişehir Fener Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Yenişehir Fener 

Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Yenişehir Fener Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu üç yük yetmiş üç bin dört yüz elli beş 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on üç bin dört yüz elli beş kuruşunu tenzîli ile sahhu’-l bâkî üç 

yük altmış bin kuruşun tevzi’çün 
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Sayfa 212 

 

1476 

Zağra-i Atik Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Zağra-i Atik Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Zağra-i Atik Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi Zilhîccetüş-şerîfesi gurresinden 

kırk yedi senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu seksen iki bin altı yüz otuz 

sekiz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört bin üç yüz otuz sekiz kuruşunu tenzîli ile sahhu’-l 

bâkî yetmiş sekiz bin kuruşun tevzi’çün                                                                       

Fi Evâsit-i R 47 

 

1477 

 

Güzel Hisar Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Güzel Hisar Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Güzel Hisar Na'ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi 

senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk bir bin dört yüz kırk iki kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin dokuz yüz kırk iki kuruşunu tenzîli ile sahhu’-l bâkî otuz sekiz 

bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1478 

Borlu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Borlu Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Borlu Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi iki bin yüz seksen iki buçuk kuruşa bâliğ 
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olmuş bi’t-tedkîk bin üç yüz seksen iki buçuk kuruşunu tenzîli ile sahhu’-l bâkî yirmi bin 

sekiz yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1479 

Yanbolu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Yanbolu Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Budahu Yanbolu Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi 

senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu on üç bin yüz seksen altı kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dokuz yüz otuz altı kuruşunu tenzîli ile sahhu’-l bâkî on iki bin iki yüz 

elli kuruşun tevzi’çün 

Fi Evâsit-i R47 

 

1480 

Belendi Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Belendi Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Belendi Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz bir bin beş yüz on dört buçuk kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk iki bin on dört buçuk kuruşunu tenzîli ile sahhu’-l bâkî yirmi dokuz bin beş 

yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1481 

Karaburun Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Karaburun Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Karaburun Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk beş senesi ağustosu gurresinden kırk altı 

senesi temmuzu gayetine gelince bir senelik olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu üç yük 
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elli beş bin yedi yüz yetmiş sekiz buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk beş bin yedi yüz 

yetmiş sekiz buçuk kuruşunu tenzîli ile sahhu’-l bâkî üç yük elli bin kuruşun tevzi’çün 

Fi Evâsit-i R 47 

 

1482 

Hatlıb ve Hassa Kazâlarından alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Hatlıb ve Hassa 

Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Hatlıb ve Hassa Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yedi bin dört yüz otuz beş kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk ol vecihle tevzi‘  iktiza eylediği beyanıyla  

 

1483 

Mirho Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Mirho Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Mirho Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yedi bin dört yüz otuz beş kuruşa bâliğ olmuş 

bâ‘de-l müte‘âlâ ol vecihle tevzi’çün  

 

1484 

Avaz Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Avaz Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Avaz Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yedi bin dört yüz otuz beş kuruşa bâliğ olmuş 

bâdel müte‘âlâ ol vecihle tevzi’çün  
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1485 

Ardahan’dan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının gözetilerek, 

bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Ardahan Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Ardahan Na’ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu on dört bin sekiz yüz yetmiş kuruşa bâliğ olmuş 

bâdel müte‘âlâ ol vecihle tevzi’çün  

 

1486 

Oltu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Oltu Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Oltu Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu on dört bin dokuz yüz otuz altı kuruşa bâliğ 

olmuş bâdel müte‘âlâ ol vecihle tevzi’çün  

 

1487 

Nik Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Nik Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Nik Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yedi bin dört yüz otuz beş kuruşa bâliğ olmuş 

bâdel müte‘âlâ ol vecihle tevzi’çün  

 

1488 

Mamirvan Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Mamirvan Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Mamirvan Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu on dört bin sekiz yüz yetmiş kuruşa bâliğ olmuş 

bâdel müte‘âlâ ol vecihle tevzi’çün  

 

1489 

Erokom Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Erokom Naibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Erokom Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu döer bin sekiz yüz yetmiş kuruşa bâliğ olmuş 

bâdel müte‘âlâ ol vecihle tevzi’çün  

 

1490 

Tavusker Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Tavusker Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Tavusker Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yedi bin dört yüz otuz beş kuruşa bâliğ olmuş 

bâdel müte‘âlâ ol vecihle tevzi’çün  

 

1491 

Kekim ve Nikran Kazâlarından alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Kekim ve Nikran 

Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kekim ve Nikran Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi 

senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu on dört bin sekiz yüz yetmiş kuruşa 

bâliğ olmuş bâdel müte‘âlâ ol vecihle tevzi’çün  
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1492 

Ağaçlı Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Ağaçlı Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Ağaçlı Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi Zilhîccetüş-şerîfesi gurresinden kırk 

yedi senesi şabanü-l muazzama gelince vürûd iden defterin yekûnu on bir bin dokuz yüz yirmi 

altı kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört yüz yirmi altı kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on bir 

bin beş yüz kuruşun tevzi’çün  

 

1493 

Urla Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Urla Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Urla Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk beş senesi ağustosun kırk altı senesi ağustosuna 

gelince vürûd iden defterin yekûnu iki yük altmış altı bin yedi yüz yetmiş bir kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk yedi yüz yetmiş bir kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî iki yük altmış altı bin 

kuruşun tevzi’çün  

 

1494 

Harmancık Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Harmancık Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Harmancık Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Muharremül haramı yirmi 

beş.gününden şabanı şerîfi yirmi beş.gününe gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz beş bin 

sekiz yüz altmış dokuz buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin sekiz yüz altmış dokuz buçuk 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî oruz dört bin kuruşun tevzi’çün  
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1495 

Horhisarı Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Horhisarı Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Horhisarı Na'ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd eıen defterin yekûnu doksan yedi bin iki yüz doksan üç kuruşa bâliğ 

olmuş bâ‘de-l muta‘âlâ ol vecihle tevzi’çün  

 

Sayfa 213 

 

1496 

Selanik‘den alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının gözetilerek, 

bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Selanik Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Selanik Na'ibi’ne vesâ’ire [boş] kırk altı senesi zilkaidetü-ş şerîfesi gurresinden kırk yedi 

senesi Cemâziye’l-evvelîsi  gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu üç yük otuz üç bin 

dört yüz seksen üç kuruş on yedi paraya bâliğ olmuş ve bâ‘de-l müte‘âlâ ve ol vecihle tevzi‘ i 

için  

 

1497 

Seferihisar Çeşme Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Seferihisar Çeşme 

Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Seferihisar Çeşme Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk iki bin üç yüz yetmiş sekiz kuruşa 

bâliğ olmuş ve dört bin üç yüz yetmiş sekiz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz sekiz bin 

kuruşu tevzi‘ i için 
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1498 

Karakarye Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Karakarye Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Karakarye Na'ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük yirmi iki bin yetmiş dört kuruş otuz 

paraya bâliğ olmuş ve bâ‘de-l mute‘âlâ ol vecihle tevzi‘  iktiza eylediği beyanıyla  

 

1499 

Yenice-i Vardar Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Yenice-i Vardar 

Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Yenice-i Vardar Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu yetmiş sekiz bin beş yüz on altı kuruştan 

altı paraya bâliğ olmuş ve bâ‘de-l mute‘âlâ ol vecihle tevzi’çün 

 

1500 

Vidin Erkene Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Vidin Na'ibi’ne, 

âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Vidin Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden kazânın yekûnu bir yük iki bin yedi yüz seksen kuruş on dört 

paraya bâliğ olmuş bit tedkîk altı bin yedi yüz seksen kuruş on dört parasını tenzîl ile sahhu’-l 

bâkî doksan altı bin kuruşun tevzi’çün  

 

1501 

Vidin Erkene Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Kars Sancağı’nda 

var olan hakimler vesâireye hükümdür. 
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Kars Sancağı’nda vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla vürûd 

olân defterin yetmiş dört bin kuruşa bâliğ olmuş dört bin kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî 

yetmiş bin kuruşun tevzi’çün  

 

1502 

Hamid Sancağı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Hamid Sancağı Mütesellim’i 

Mehmet ve Isparta Na'ibi’ne adı geçen sancağın sahip olduğu kazâların hakimine 

vesâireye hükümdür. 

Kocabaşılarından Hamid Sancağı Mütesellim’i Mehmed dâme mecdihûya ve Isparta Na'ibi’ne 

livai mezbûrun hâvi olduğu kazâların hükkâmına vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi i’tibarıyla 

vürûd iden defterin yekûnu üç bölük üç bin yüz otuz bir buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk 

on bin yüz kırk üç buçuk kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî iki bölük doksan üç bin kuruşun 

tevzi’çün  

 

1503 

Saray Vize Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Saray Vize Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Saray Vize Nahiye’si Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi şevval-i şerîfi 

onbeşinden kırk yedi senesi şevval-i şerîfi onbeşinci gününe gelince vürûd iden defterin 

yekûnu dört bin altı yüz beş kuruşa bâliğ olmuş bulundukta dört yüz beş buçuk kuruşunu 

tenzîl ile sahhu’-l bâkî dört bin iki yüz kuruşun tevzi’çün  

 

1504 

Karacık Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Karacık Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Karacık Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz üç bin beş yüz kırk dokuz kuruşa bâliğ 

olmuş ve bi’t-tedkîk üç bin kırk dokuz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz bin beş yüz 

kuruşun tevzi’çün  
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1505 

Kastamonu Sancağı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Kastamonu Sancağı 

Mütesellim’i Mehmet emin ve adı geçen sancağın hakimine vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Koca-başılardan Kastamonu Sancağı Mütesellim’i Mehmed Emin dâme mecdihûya adı geçen 

sancağın hükkâmına vesâ’ire kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince vürûd 

iden defterin yekûnu dört yük iki bin dokuz yüz doksan dokuz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk 

on yedi bin dokuz yüz doksan dokuz kuruşunu tenzîl ile sulhu bâkî üç yük seksen beş bin 

kuruşun tevzi’çün  

 

1506 

Eski İl Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Eski İl Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Eski İl Na'ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] eski il Kazâsı’na tâbi‘ Karapınar Kasabası’nın kırk 

yedi senesi Muharremül haramı gurresinden cemâziye-l evveli gayetine gelince vürûd iden 

defterin yekûnu yirmi bin dokuz yüz altmış üç buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dokuz 

yüz altmış üç buçuk kuruşunu tenzîl ile sulh bâkî yirmi bin kuruşun tevzi’çün  

 

1507 

Gafirbad Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Gafirbad Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Gafirbad Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Muharremül haramı gurresinden 

Cemâziye-l âhiresi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi sekiz bin beş yüz altmış 

üç buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin sekiz yüz on üç buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-

l bâkî yirmi altı bin yedi yüz elli kuruşun tevzi’çün 

 

1508 

Kadınhanı Derbendi’nden alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Sa‘id İli Na'ibi’ne, 

âyân  vesâireye hükümdür. 
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Sa‘id  İli Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] said ile Kazâsı’na tâbi‘ Kadınhanı Derbend’in kırk 

altı senesi Zilhiccetüş-şerîfesi gurresinden kırk yedi senesi Cemâziye’l-evvelîsi  gayetine 

gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi altı bin otuz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin altı 

yüz kuruş tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi beş bin kuruşun tevzi’çün  

 

1509 

Sa‘id  İli Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Sa‘id  İli Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Sa‘id  İli Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] Sa‘id  İli Kazâsı’na tâbi‘ Ladik Derbend’i’nin kırk 

altı senesi Zilhiccetüş-şerîfesi gurresinden kırk yedi senesi Cemâziye’l-evvelîsi  gayetine 

gelince vürûd iden defterin yekûnu dokuz bin beş yüz seksen sekiz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk beş yüz seksen sekiz kuruş tenzîl ile sahhu’-l bâkî dokuz bin kuruşun tevzi’çün 

 

1510 

(…) Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, (…) Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

(...) Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz iki bin altı yüz yirmi sekiz kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk bin altı yüz yirmi sekiz kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz bir bin kuruşun 

tevzi’çün  

 

1511 

Aksaray Sancağı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Aksaray Sancağı’nda var olan 

hakimler, mütesellimler vesâ’ire hükümdür. 

Aksaray Sancağı’nda vâki‘ hükkâma ve mütesellime [boş] zîde mecdihûya vesâ’ire [boş] kırk 

yedi senesi Muharremül haramı gurresinden Cemâziye-l âhiresi gayetine gelince vürûd iden 

defterin yekûnu kırk sekiz bin sekiz yüz elli bir kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin elli bir 

kuruşunu tenzîli sahhu’-l bâkî yedi bin sekiz yüz kuruşun tevzi’çün  

 

 



334 

 

1512 

Akşehir Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Akşehir Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Akşehir Na'ibi’ne ve Mütesellimi [boş] zîde mecdihûya vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı 

Hızırdan kırk yedi senesi rûz-ı Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük bin 

dokuz yüz on dokuz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin dört yüz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-

l bâkî doksan dokuz bin beş yüz kuruşun tevzi’çün  

 

1513 

Ergaz Hân’ı Cedid Bey Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Doğan Hisar 

Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Doğan Hisar Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] Doğan Hisar Kazâsı’na tâbi‘ ve Ergaz Hân’ı 

Cedid Bey kırk yedi senesi Muharremül haramı gurresinden Ramazan-ı şerîf gayetine gelince 

vürûd iden defterin yekûnu yirmi bin dokuz yüz on sekiz buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk 

bin dört yüz on sekiz buçuk kuruş tenzîl ile sahhu’-l bâkî on dokuz bin beş yüz kuruşun 

tevzi’çün 

 

1514 

Doğan Hisar Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Doğan Hisar Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Doğan Hisar Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelinceye vürûd iden defterin yekûnu yirmi iki bin altı yüz doksan altı buçuk 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin altı yüz doksan altı buçuk kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî 

yirmi iki bin kuruşun tevzi’çün 

 

1515 

Kesaklu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Kesaklu Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 
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Kesaklu Na'ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımına gelinceye vürûd iden defterin yekûnu otuz üç bin sekiz yüz doksan dört kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin sekiz yüz doksan dört kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz iki bin 

kuruşun tevzi’çün 

 

Sayfa 214 

 

1516 

Vensolu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Vensolu Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Vensolu Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelinceye vürûd iden defterin yekûnu üç bin kırk sekiz kuruşa bâliğ olunmuş ve 

bâ‘de-l müte‘âlâ ol vecihle tedkîki iktiza eylediği kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî dört bin otuz 

kuruşun tevzi’çün 

 

1517 

Konya Mütesellim’inden alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Konya Mütesellim’i Kocabaş 

Süleyman Bey’e vesâireye hükümdür. 

Konya Mütesellim’i Kocabaş Süleyman Beye vesire [boş] kırk yedi senesi Muharremül haram 

i’tibarıyla vürûd iden defterin yekûnu seksen üç bin beş yüz on bir kuruşa bâliğ olmuş bâdel 

muta‘âlâ ol vecihle tedkîki iktiza eylediği beyanıyla  

 

1518 

Rezzene Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Rezzene Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Rezzene Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu on bir bin altı yüz on sekiz kuruş dokuz paraya bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk bin on sekiz kuruş dokuz parasını tenzîl ile sahhu’-l bâkî on bin otuz 

kuruşun tevzi’çün  
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1519 

Kozkavak Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Kozkavak Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Kozkavak Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımına rûz-ı Hızırdan 

gelince vürûd iden defterin yekûnu dört bin dört yüz yirmi yedi kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk 

iki yüz yirmi yedi kuruşa tenzîl ile sahhu’-l bâkî dört bin iki yüz kuruşun tevzi’çün  

 

1520 

Çarşamba Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Çarşamba Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Çarşamba Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi iki bin sekiz yüz yirmi beş kuruş bir paraya bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk bin iki yüz yirmi beş kuruş bir parasını tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi bir bin 

altı yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1521 

Dimaş Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Dimaş Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Dimaş Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu sekiz bin dokuz yüz sekiz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk 

dört yüz seksen sekiz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî sekiz bin beş yüz kuruşun tevzi’çün  

 

1522 

Keçi Borlu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Keçi Borlu Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Keçi Borlu Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu on dört bin altı yüz on bir kuruş otuz dört paraya bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk bin yüz on bir kuruş otuz dört parasını tenzîl ile sahhu’-l bâkî on üç bin beş 

yüz kuruşun tevzi’çün  
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1523 

Ovayaktı Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Ovayaktı Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Ovayaktı Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu on dört bin sekiz yüz otuz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk 

bin yüz otuz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on üç bin yedi yüz kuruşun tevzi’çün  

 

1524 

Şehabettin Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Şehabettin Erkene Na'ibi’ne, 

âyân  vesâireye hükümdür. 

Şehabettin Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu on dört bin dokuz yüz otuz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk 

bin otuz kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on üç bin dokuz yüz kuruşun tevzi’çün  

 

1525 

Kazan Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Kazan Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Kazan Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu dört bin yüz yirmi bir kuruş bir paraya bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk yüz yetmiş bir kuruş bir parasını tenzîl ile sahhu’-l bâkî üç bin dokuz yüz elli kuruşun 

tevzi’çün 

 

1526 

Yenice Efteni Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Yenice Efteni 

Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Yenice Efteni Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu on yedi bin yüz elli bir kuruş yirmi iki paraya bâliğ bi’t-

tedkîk bin yüz elli bir kuruş yirmi iki parasını tenzîl ile sahhu’-l bâkî on altı bin kuruşun 

tevzi’çün  
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1527 

Ferizir Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Ferizir Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Ferizir Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu on dört bin iki yüz elli beş kuruş yirmi dokuz paraya bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk bin yüz elli beş kuruş yirmi dokuz parasını tenzîl ile sahhu’-l bâkî on üç bin 

yüz kuruşun tevzi’çün  

 

1528 

Yörkan Taraklı Borlu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim 

miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Yörkan Taraklı 

Borlu Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Yörkan Taraklı Borlu Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu dokuz bin dokuz yüz elli dört kuruş on altı paraya 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dokuz yüz dört kuruş on altı parasını tenzîl ile sahhu’-l bâkî dokuz bin 

elli kuruşun tevzi’çün  

 

1529 

Ulus Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Ulus Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Ulus Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu yirmi beş bin altı yüz kırk beş kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin 

altı yüz kırk beş kuruş tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi dört bin kuruşun tevzi’çün  

 

1530 

Efteni Bolu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Efteni Bolu Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Efteni Bolu Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz yedi bin dört yüz elli dokuz kuruş on beş paraya bâliğ 
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olmuş bi’t-tedkîk iki bin elli dokuz on beş parasını tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz beş bin dört 

yüz kuruşun tevzi’çün  

 

1531 

Perşembe Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Perşembe Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Perşembe Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi dört bin altı yüz doksan üç kuruş yirmi altı paraya 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin iki yüz doksan üç kuruş yirmi altı parasını tenzîl ile sahhu’-l bâkî 

yirmi üç bin dört yüz kuruşun tevzi’çün  

 

1532 

Oniki Divân nâm-ı diğer Bartın Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve 

indirim miktarının gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Oniki Divân 

nâm-ı diğer Bartın Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Oniki Divân nâm-ı diğer Bartın Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımından rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz dört bin beş yüz elli altı 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin elli altı kuruş tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz iki bin beş yüz 

kuruşun tevzi’çün  

 

1533 

Bozoklu Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Bozoklu Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bozoklu Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz bir bin dokuz yüz elli bir kuruş yirmi üç paraya bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk bin beş yüz elli bir kuruş yirmi üç parasını tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz bin 

dört yüz kuruşun tevzi’çün  
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1534 

Viranşehir Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Viranşehir Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Viranşehir Na'ibi’ne ve Mütesellimi zîde mecdihûya vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımından rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz bir bin dokuz yüz elli bir 

kuruş yirmi üç paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin beş yüz elli bir kuruş yirmi üç parasını 

tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz bir bin dört yüz kuruşun tevzi’çün  

 

1535 

Ohri Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Ohri Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Ohri Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu yirmi sekiz bin sekiz yüz yetmiş bir buçuk kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk bin üç yüz yetmiş bir buçuk kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi yedi bin beş yüz 

kuruşun tevzi’çün  

 

1536 

MustafaPâşâ Kazâsı’ndan alınacak olân vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının 

gözetilerek, bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, MustafaPâşâ Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Sabri Mustafa Pâşâ Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi zilkaidetü-ş şerîfesi 

gurresinden Rebi’ü-l ahîr gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk beş bin altı yüz elli 

beş kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin elli beş kuruşunu tenzîli ile sahhu’-l bâkî kırk iki bin 

otuz kuruşun tevzi’çün  

 

Sayfa 215 

 

1537  

Biga Sancağı ve kazâlarının tahrirlerinin yeniden yapılması ve herkesin ayrı ayrı vergi 

kaleminde her nereye denk geliyor ise ( edna, evsad, ‘ala) o defterde tahrir olunması 

husûsunda, Biga Sancağı Mutasarrıf’ı ve Bahr-i Sefid Boğazı Muhafızı Vezir Salih 
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Pâşâ’ya ve Biga Sancağı’nda var olan kazâların kadı, naib ve bi’l-cümle iş erlerine 

hükümdür. 

Hâlâ Biga Sancağı Mutasarrıf’ı ve Bahr-i Sefid Boğazı Muhafızı Vezirim Salih Pâşâ iclâlehû 

ve Biga Sancağı’nda vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbına ve hulefadan mektub defteri kalemi 

mümeyyizi olarak tahriri emlâk me’mûriyetiyle el-yevm ecânibten olub zikr-i ati husûsuna 

dâhi me'mur ve ta‘yin kılınan Ahmed zîde mecdihûya, â’yân  ve vücudu memleket ve bi’l-

cümle iş erlerine hüküm 

Biga Sancağı Kazâları muktezayı İrade-i Seniyye’m üzerine mukaddemce tahrir olunmuş ise 

de muharririmin Dersa‘âdet’ime gönderdiği defterler livâ-yı mezbûr tarâfında bıraktığı 

defterlere mutabık olduğu mutasarrıf meşarûnîleyh tarâfından bu def‘a derbar şevket 

mekûruma tahrir ve iş‘ar kılınmış olmaktan nâşi iktizası Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden hâlâ 

ceride nâzırı iftihâr Mehmed Sa‘id  dâme mecdihûdan ledil isti‘lam tahrir olunan sancak ve 

kazâlarda Devlet-i ‘Âliyye’m muharrirlerinin bıraktıkları defterler bu tarâfa getirdikleri 

defter-i muhafazaya mutabık ve mükerrer muharrer yakiniyle tahriri lâzım geleceği zâhirler 

vesâ’ire mahâllerde olduğu misillü livâ-yı mezbûra dâhi nizâm-ı vechile defter nâzırı ve her 

bir Kazâsı’na başka başka mukayyidü-l intihab ve ta‘yin olunmuş olduğundan şimdi bu 

tarâftan müstakilen me'mur irsâli teklifine hacet olarak livâ-yı mezbûr kazâlarından mevcut 

bi’l-cümle ehl-i İslâm ve re‘âyânın senet ve iştikak ve sanat ve sâkin oldukları mahâle 

vekiyye ve haklarının her ne ise hâl ve keyfiyetleri gösterilerek ve re‘âyânın hâl ve 

tehammüllerine karyelerinde bulunan çetele kağıtlarına im‘an nazır ile esnaf-ı selâseden hangi 

sınıfa müstehaksa ismleri bilâ senet şerh verilerek ol vecihle müceddeden defterleri tahrir ve 

terkim beratı sûretleri kazâlar muhakiminde alıkonarak asıl muhazını defterlerinin 

Dersa‘âdet’ime irsâl ve takdîmine müsara’at ve işbu gelecek def‘atirde muharrir olân tefuser 

tahrir olunsun noksan zuhûr ederse bu tarâfta kabûl olunmayacağından Biga ve kazâlara 

kemâliyle ikdam ve saf ve ru'yet olunmak bâbında Divân-ı Hümâyûn’umdan emr-î şerîfimin 

südûruyla ilmuhaberi itası ru'yet menud idüğünü nâzır mûmâileyh î‘lâm idüp sen ki me'mur 

mûmâileyhsin senin dâhi el-hâletü hazihi tahrir ve emlâk ve maslahatla hazır ol tarâfta 

bulunması ihâle olduğundan (silik) bi’l-fi’il baş defterdarım iftihâr ‘Âli Necib dâme ulüvvuhu 

bâ takrir ifade ve ifhâm etmekten nâşi vech-i meşrûh üzere ‘amel olunmak fermânım olmağın 

husûsu mezkûra dâhi me’mûriyetini şamil Divân-ı Hümâyûn’umdan işbu emr-î celîlü’l 

kadrim isdâr ve [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi livâ-yı mezbûr kazâlarında mevcut bi’l-

cümle ehl-i İslâm ve re’ayânın bâlâda tafsil ve beyan olunan usûl üzere müceddeden tahrir ve 

terkim birle başka başka mümzâ defterlerinin birer kıt‘a sûretleri kazâlar muhakimine 

bırakılarak asıllarının seri‘an derbar-ı şevket makrunum takdîmisinden matlûb Mülükâne’m 
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idüğü ve bu babda ücret-i derece tekasül gaflet yahut akçe ahzına cüet tahrir-i sabıktan bir 

nefer noksan yazılmak ve re‘âyâdan âlâya müstehak olânlar evsad ve evsada onu yerine 

konulmak misillü vâzi‘ ve hassa vukua gelir ise sonra bi’t-tahkik bu sûret hakkında müstelzim 

‘inâyet ve mes‘uliyet olacağı m‘alûmun  oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel ve hareket infâz 

emir ve irade-i şahenemle ifayı lâzıme’i me’mûreyn ve hilafına dikkat ve hilafından bî gayet 

hazer ve mücanebet eyleyesin ve siz ki muhafız müşar ve kuzât ve nevvâb vesâ’ire 

mûmâileyhimsiz mazmûn emr-î münifim sizin dâhi meczûmunuz olarak mucîb ve muktezası 

icrâya mezîd-ü itina ve gayret ve mugayir-i vâzi‘ ve tecvizden ziyâde mübâderet eylemeniz 

bâbında  

247 

 

1538 

Daha önceki Sultanyeri Âyânı’nın emirlere karşı gelerek, hâlka zulüm etmesi ve 

zimmetine para geçirmek süretiyle görevini sui-istimal etmesi neticesinde, bu konunun 

daha fazla uzamaması için, derhâl Edirne’ye varılıp, daha önceki Sultanyeri Âyânı’nın 

bu uygunsuz davranışlarına son verilmesi husûsunda, Çemren Kâim-makâm’ı el-hâc 

Mehmet Emin ve Sultan Yeri Na'ibi’ne, âyâna, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle 

iş erlerine hükümdür. 

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Hâlâ Çemren Kâim-makâm’ı el-hâc Mehmed Emin 

dâme mecdihûya ve Sultan Yeri Na'ibi’ne ve husûsu atiz zikre bu def‘a Dersa‘âdet’imden, 

mahsûs mübâşir kılınan [boş] zîde mecdihûya, â’yân ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş 

erleri [boş] zîde kâdrihûma hüküm  

Kapucû-başılarından Sultanyeri Â’yânı sâbık emin â’yânlığı esnasında hilâf-ı rızâ cerimi ve 

tevzi‘ inden dolayı bir takım hukuk-u fukarâyı zimmet geçürmüş ve Sofya canibine 

me’mûriyetinde dâhi asakir mahiyesi diyerek kazâ mezbûr ahâlisinden bilâ mûceb otuz dört 

bin kuruş ahz olunmuş olduğu inhâ olduğuna mebni bundan akdem sadır olân emr-î şerîfim 

mûcibince merkûmun hâli Beynel ahâli mârifet-i şer‘le ledil tediye ba defter-i müfredatı zuhûr 

eden bir yük yirmi altı bin dokuz yüz elli bir kuruşun mutezi İrade-i Seniyye’m üzere ahâli 

tarâfına lâzımeden iken kazâyı memleket bir elçisine desteres olmamış oldukları hâlâ Anadolu 

cânib-i Serdar-ı Erkemi ve mukırr ve Kerir Kadısı valisi ve Çermin Sancağı Mutasarrıfı veziri 

mâ’âli mirim Hüseyîn Pâşâ iclâlehû ve ikbalühû tarâfından mukaddema derbar Mülûkâne’me 

inhâ ve ol babda mazlum ve istirhamını tazmin kasaba mezbûr canibinden verilen maruzatı 

bi’t-tefri‘ ahâli’i merkûmenin gadrdan vekayaları husûsu tahrir ve istid‘a olunmuş ve merkûm 

ol esnada Dersa‘âdet’ime gelmişbulunduğundan bu tarâfa istintak olundukda ahâliye deyni 
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olmadığına da'ir bazı iradat-ı vahiye ile hesabının Dersa‘âdet’imde ru'yet olunmuş ise de 

ahâli’i kazânın istedikleri akçe masarıf-ı sahiha’i memlekete da'ir olmayıb cerime ve 

zalimiyeden ibaret olduğu ol tarâfta mârifet-i şer‘le ru'yet olunan muhasebesi defterinden 

nümâyan ve hâl böyle iken merkûm yine iş ehl-i ile savaştırıp hukuku fukarayı beliğ 

daiyesinde olması rızâ-yı barinin hilâfı ve İrade’i ma‘rifet ifade’i Mülûkâne’me külliyen 

menafî-i idüğü berihi, â’yân  olmaktan nâşi kendisi bu tarâfa muhasebede ibka birle kazâ'i 

mezbûrda olân bi’l-cümle emval ve eşya ve emlâk ve hayvanatı mârifet-i şer’i şerîf ile ifasıyla 

füruht olunarak hizmeti sahiha’i mezkûresi tamamen yerli yerine red ve teslîm birle hukuku 

fukara tediye ve ifa olunması husûsuna İrade’i ‘aliyyem ta‘allûk iderek siz ki mûmâileyhsiz 

siz dâhi bu maddeye mahsûsen mübâşir ta‘yin kılınmakla muktezayı me’mûriyet ve lâzımeyi 

sadakatin üzerine serian bu tarâfta hareket ve Edirne’ye uğrayıp kâim-makâm mûmâileyh ile 

savaşarak kazâ mezbûra azimetle m‘arifetinin ve mârifet-i şer’i şerîf ve kâim-makâm 

mûmâileyhin iftimam zevi ve sirkati ile â’yân sâbık merkûmun kazâ-i mezbûrda mevcut 

emval ve eşya ve emlak ve hayvanatının zikri beha erbâb-ı vukufunun tedkîk ve ihbarlarıyla 

takrir ve tahmin ettirilerek husule gelecek (...) zimmeti sahiha’i mezkûresi red olunmak üzere 

keyfiyeti evvel emirde derbar şevket karar Mülûkâne’me iş‘ar ve defter-i sahiha eserini 

tesyâra mübâderet eylemek fermânım olmağın me’mûriyetini hâvi mahsûsen işbu emr-î 

celîlü’l kadrim isdâr ve yerine i‘tâ  olunmuşdur imdi keyfiyetin m‘alûmun  oldukda bu 

minvâli muharrer ‘amel ve harekete dikkat ve bu babda ahâli’i derc kusur ve tesamih ve teshir 

ile tarâfına müstelzim olunup vâzi‘ ve hâlet vukû’una ber-vecihle rızâ-yı Hümâyûn’um 

olmadığına mebni ona göre davranıp ifayı me’mûriyet ve ibrazı levazım sarf ve istifaya 

mübâderet ve hilafından tevakkî ve müba’adet eyleyesin ve siz ki kâim-makâm Kapucû-başı 

ve na'ib vesâ’ire mûmâileyhimsiz mazmûn emir ve İrade-i Seniyye-i tacidaranem sizin dâhi 

meczûmunuz olarak mûceb ve muktezasını infâz ve icraya bi’l-ittifak ziyâde ikdam ve dikkat 

ve mûgayirimi vâzi‘i tecviz ile mes‘ul ve muatab olmaktan siz dâhi hazer ve mücanebet 

eylemeniz bâbında  

Fi Evâsit-i Câ 47 

 

1539 

Niyaya Manastırı’nın hasar sebebiyle ayinlerini düzenli yapıp, cemaatinden para 

toplayamaması nedeniyle kendilerine verilen 15000 kuruşun beş yıl içerisinde peyderpey 

alınması husûsunda, Elasonya Na'ibi’ne hükümdür. 

Elasonya Na'ibi’ne hüküm 
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Elasonya Kazâsı civarında kâ’in Niyaya nâm manastırın cennet mekan merbutesi zarar olub 

ve hasılatına hâlel gelerek deyû rahib vesâ’ire keşişleri yüz elli bin kuruştan mütecaviz deyne 

güriftâr ve def‘a’i nadiyeye adim’ül iktidar olmaları hasebiyle evkâf-ı şerefiyye ve eytam 

mekulesine olân deynlerinden başka deyûnu müteferrika edenleri tarâflarından üç seneye 

kadar talep olunmayıb üç seneden sonra bilâ müralice beher sene birer taksit i‘tibarıyla beş 

sene zarfında tediye olunmasını niyaz ve istirham eylediklerinden bahisle emsali misillü senet 

takdîmiyle yedlerine emr-î şerîfim itasına müsa’iade’i Seniyye-i Mülûkâne’m bildirildiği  

 

Sayfa 216 

 

ve erzan kılınması husûsu İstanbul ve tevabı‘ı Rum Patriki ve cema’atı münire bulunduğu 

tarâfından sidde-i Sa‘âdet’ime ‘arzuhâl takdîmiyle istid‘a ve cevabında canîb-i şerîften verilen 

î‘lâm dâhi ba‘is olunmuş olmaktan nâşi kuyuda müraca‘at ve iktizası sual oldukda bu mekule 

ashâb-ı duyunun meraliceci taifesine kalan deynleri beher sene devr-i şer‘i ve iltizam reb‘ 

olunmuş diğeri de bâ‘de erzin meralice talep olunmayıb devr-i şer‘e ve ilzamı rebh olunmuş 

ise dâhi senede onu onbir buçuktan ziyâde meraliceye ruhsat virilmekle ve devr-i şer‘i ve 

ilzam-ı rebh olunan senelerde onu onbirbucuktan ziyâde ve devr-i şer‘i ilzam-ı rebh 

olunmayan senetlerde dâhi meralice nâmıyla alınan akçe asıl mala nakas ve mahsûb olunup 

bâkî kalan deynlerini def‘aten edaya kudretleri olduğu şer‘an sâbit oldukda mârifet-i şer‘le 

taksid ve tecil şer‘i ile edâ ettirilip def‘aten mutalebe ile te‘addi ve renCidde olunmaları 

şurûtundan olduğuna binaen ber mûceb şurut o misillü ashâb-ı duyunun taksit ve tecil ile 

edayı deyn eylemeleri bâbında Divân-ı Hümâyûn’umdan evamir-i ‘Âliyye’m verilegeldiği 

kuyuddan müsteban olub ancak ber-vech-i istid‘a sene takdîmiyle emr-î şerîfim itası İrade-i 

Seniyye’m Mülükâne’m menud idüğün bi’l-fi’il Baş Defterdar’ım iftihâr ‘Âli Necib Bey 

dâme ulüvvuhu bâ takrir ifade idüp keyfiyet utbe’i (...) hidivâneme ledil ‘arz inhâ ve istid‘a 

olunduğu vechile tanzim ve icrâsı husûsuna irade-i mürahım ade’i Mülükâne’m ta‘alluk 

iderek bu babda Hatt-ı Hümâyûn şevket makrun padişahânem sahife’i berayı sudûr olmağla 

mantûk münifi sûrette ‘amel ve hareket olunmak fermânım olmağın mahsûsen işbu emr-î 

celîlü’l kadrim isdâr olunmuşdur imdi sen ki na'ib mûmâileyhsin husûsu mezbûru mahâllinde 

ber-vech-i hakkaniyet şer‘le ru'yet olunarak şimdiye kadar alınan meralice bâlâda muharrer 

olân şurud nizamına tatbiken hâsıl hâlden bâ‘de-l tenzîl kusur kalan deynleri beş sene zarfında 

bilâ müralice tediye ettirilmesi irade-i Seniyye-i Mülûkâne’m muktezasından idüğü ve bu 

babda hilâf-ı şer‘iyye tarâfına gadr ve mugayir emir ve rıza ve te‘addi vukû’u caiz olmadığı 
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m‘alûmun  oldukda ona göre infaz emir ve irade-i şahâneme ziyâde ihtimâm ve dikkat ve 

hilafından müba’adet eylemen bâbında    

Fi Evâ’il-i C 47 

 

1540 

İpsala Kazâsı’na tâbi Çavuş Kebir Karye’si reâyâsından meraliceci taifesinin 25000 

kuruş olân borçlarını on seneye bölünüp taksit taksit alınması husûsunda, İpsala Kazâsı 

Na'ibi’ne hükümdür. 

İpsala Kazâsı Na'ibi’ne [boş] İpsala Kazâsı’na tâbi‘ Çavuş Kebir Karye’si re‘âyâsından 

meraliceci taifesine yirmi beş bin kuruştan mütecaviz deynleri olarak ızdırabı hâle güriftâr ve 

def‘aten tediye deyne ademül iktidar olmaları hasebiyle Divân-ı mezkûrenin bundan sonra 

bilâ meralice beher sene birer taksit i’tibarıyla on sene zarfında tediye olunması husûsunu 

niyaz ve istirham eylediklerinden bahisle emsali misillü sene tasrihiyle yedlerine emr-î şerîf 

itasına müsaade’i seniyye buyrulduğu ve erzan kılınmış bâ tarîk mersûm tarâfından istid‘a 

olunmaktan nâşi ledil istid‘a olunduğu vechile on sene zarfında tediye deyn eylemeleri için  

Aslı gibi  

 

1541  

Bu husûs Ordu-yu baş meclisten vürûd iden ‘ilm-u haber bundan sonra ki mühîmme 

defterinin bâlâsına mukayyiddir  

Söğüt kirahânesinin idâresine nezaret etmek üzere Mustafa Tatar’ın tayin olunduğu ve 

görevini lâyıkıyla yerine getirirken her türlü yardımın yapılması husûsunda, 

Hüdavendigâr Sancağı Mütesellim’i, âyân, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş 

erlerine hükümdür. 

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Hüdavendigâr Sancağı Mütesellim’i ve Beruse 

İctisabı Nâzırı Hafız Mehmed dâme mecdihûya ve livâ-yı mezbûrada vâki‘ kazâların kûzat ve 

nevvâbına ve Rikâb-ı Hümâyûn’um ve kâim-makâm katarlarından Söğüt kirahânesinin 

idâresine nezaret etmek üzere ol cânibte olub bu def‘a zikr-i ati kirahânenin dâhi hüsn-ü 

idâresine ta‘yin kılınan Mustafa Tatar, â’yân  ve vücudu memleket ve bi’l-cümle iş erleri zîde 

kâdrihûma hüküm  

Siz ki mütesellim kocabaş ve kûzat ve nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz bundan akdem imrar 

ve tâtâr merkûm ve tesyâr olunan emr-î şerîfimde tafsilen beyan olunduğu vechile hâlâ 

Anadolu Cabisi Serdarü-l Kerem ve Mısır ve Girid olmuş olması ve Harman Sancağı 
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Mutasarrıf’ı düstürû-l kelem vezir-i mâ‘âli mirim Hüseyîn Pâşâ iclâlehû ve ikbalühû 

ma‘iyetiyle müste‘inen (...) etmek ikdam olunan Ordu-yu Hümâyûn zafer-i makrunum 

tarâfına emûr-î mühimme’i müstacele ile emr-î şed edecek tâtârdan ve oldukları vesâ’ire 

hassa’i Devlet-i ‘Âliyye’min sür‘at seyr-ü ‘inayeti ve bilhassa muayyen meşarûnîleyhin 

me'mur Asakir-i Hassa ve müza’iade’i şahânemin mahiye ve maaşları için peyderpey 

gönderilecek hazine-i yüklerinin hasılalarda ilave ve teksirden vikayeti zımmında 

Dersa‘âdet’imden, nahiliye varınca üzerinde bulunan bi’l-cümle kirahânelerde bi-minneti teâl 

hizam maslahata kadar icrâsı İrade-i Seniyye’m muktezasından olân emlâk Hüdavendigâr 

Sancağı’nda vâki‘ Söğüt kirahânesi hakkında dâhi icrâsı tarâfından tenbih ve iş‘ar ve babda 

nezaret etmek üzere tâtâr merkûm ta‘yin ve tesyâr kılınmış ve iskele kirahânesi Hüdavendigâr 

Sancağı dâhilinde bulunmaktan onun dâhi livai mezbûr tarâfından idâresi lâzım gelerek tâtâr 

merkûm işbu iskele kirahânesinin dâhi hüsn-ü idâresine nezaret eylemesine irade-i ‘aliyyem 

ta‘allûk olunmuş olmağla vusûl-î emr-î şerîfimde zikrolunan iskele kirahânesine dâhi Söğüt 

kirahânesi misillü sancakça kilitli hayvanatlar konularak ve muktedir kiracı ta‘yin kılınarak 

Dersa‘âdet’ten, Ordu-yu Hümâyûn’uma ve gerek Ordu-yu Hümâyûn’um cânibinden 

Dersa‘âdet’ime buradan edecek me’mûreyn ve tâtâranın ve gerek fezain mersûmenin bargire 

intizaren biran ve bir dakika tevkif ve tehîr ettirilmeyerek hemen hayvanat (...) yedlerinde 

olân ahkam-ı şer‘ifem mûcibince ‘inayet (...) ve rabıtalar olmak üzere tedarik ve itasıyla bir 

sa‘ad evvel savb-ı me’mûrlarına ‘izâm olunması esbabını istihkale cümleniz bi’l-ittifak 

ihtimâm ve bezl üzere eylemeniz fermânım olmağın î‘lâmen ve tenbihen ve ihtimâmen 

mahsûsa işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyet 

m‘alûmunuz ol babda ber-vech-i meşrûh ‘amel ve hareketle intikâl emir ve irade-i şahâneme 

bi’l-ittihat ziyâde ihraç ve ‘inayet ve bu babda rehavet ve (...) tekalif ve gafletle ve mugayir-i 

vâzi‘ ve hâlet vukû’unu tahkikten ta‘yin tevakkî ve müba’adet eyleyesiz ve sen ki tâtâr 

merkûmasın keyfiyet me’mûrunun senen dâhi mahzumun olarak zikrolunan kirahânesinde 

sancak tarâfından kilitli hayvanatın ‘alel devam yem ve konak ve hassa ve mahya bulunması 

ve emr-î mübaşir oldukları ve bi’l-cümle me’mûreyn ve hazinelerin kat’-ian meks ve tevafuk 

olmaması husûslarına gece ve gündüz sa‘i vaktle ikisinin dâhi hüsn-ü idârelerine nezaret ve 

mugayir emir ve rıza vâzi‘ ve hareketten tehaşi ve mücanebet eylemen bâbında  

Fi Evâsit-i Câ 247 

 

[Ek] 

Daha önceden toplanan, kırkar beygirin sayısının arttırılması ve bu husûsta gerekenin 

yapılmasına dâir, Mahmûd Bey’e hükümdür. 
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İş bu emr-î ‘âli  sancağında hâvi olduğu kazâlardan mütesellim el-hâc Mahmûd Bey kulları 

ma‘rifetiyle (...) ve düçar-ı m’utemed ve havaliler celb ve huzûr-î şer‘e cümlesi hazır 

oldukları hâlde emr-î celîlü’l şan feth ve kıraat ve mazmûn itaat mekûrunu cümleye ilan ve 

işa‘at oldukda mürasım semi‘ i‘tâ ‘at gayrı evladı kazâ'i mezkûrun kârhânelerinde Ordu-yu 

Hümâyûn Nusret-makrûnum mukaddem kırkar bargir bulunarak (...) olunmak ise de 

maslahatın cesamet ve ehemmiyetine mebni beher kirahânede mevcut kırk bargir üzerine bu 

def‘a alınmış bargir dâhi zammıyla yüz bargire iblağ olunmasını cümlesi tesyâr ve karar birle 

beher kirahânede noksan yüzer bargiriyle ve nehar mevcut ve minha bulunmak ve emr-î şer‘ 

vukû’unda dakika’i vahide tevkîf olunmak üzere kırk sekiz senesinde vâki‘ olacak rûz-ı 

Kasıma değin hüsn-ü idâre ve ru'yete da'ir alınması iktiza eden bargir ve masarıf zaide ve 

muktezatı lâzımesi dikkat ve hâlâ nazaran bâ‘de-l muhasebe olunmuş bin kuruşa bâliğ ve (...) 

taahhut olunup kirâhâne mezkûrelere dâhi vücudu sancak ma‘rifeti ve mârifet-i şer‘ ve cümle 

ittifakıyla muktedir ve kâr-u güzâr gerüciler nasb u ta‘yin olunarak müddeti mezkûreye 

kudretiniz ve sizler sizce hâk üzere ve ru'yet-i müteahhit olânları ve müddeti mezkûra 

hululünde yine iktizasının icrâsına bi’l-cümle muahharan ve m’utemedden müte‘ahhit 

oldukları kirahâne mezkûrların hâk idâresi yalnız me’mûrların herhâlde vasi‘lerinden haric 

olduğuna binaen bu vecihle i‘ane ve imrad buyrulduğu hâlde perişaniyetleri derkâryla bu 

‘inayet-i şahâne ve rahim ve şevkat-i padişahânemin ibkayı teşkirinde bi’l-cümle âhâli ve 

fukarayı cüz kazâ olarak devam-ı ömür ve Devlet-i padişahi merkûm saltanat hazreti şehni 

şahi ve mensureyn asakir-i hamiyet ve mefhuriyet iddiayı (...) ve ilanına rûz ve liyarı mahlus 

ve liyarı muvazibet üzere olduklarını natık vürûd olân î‘lâm mûcibince ve bâ hüccet-i şer‘iyye                                              

şerh kılındı  

Fi 16 M 48 

 

Sayfa 217 

 

1542  

Ber mantûk-ı emr-î ‘âli ‘amel ve harekete hazer olduklarını natık vârid olân ‘ilamat 

mazmûnları bâ fermân-ı ‘âli tam kayıtları  

Fi 27 S 48 

Deretak ve Bolzir ve Viranice kazâlarının biriken borçlarının ödenmesi ayrıca diğer, 

İdin ve Niğbolu Sancakları’na bağlı yirmi iki kazâdan da gerekli paraların toplanması 

husûsunda, İdin ve Niğbolu Sancakları Mutasarrıf’ı ve Vidin Muhafız’ı İzzet Mehmet 
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Pâşâ’ya ve Niğbolu Sancağı’nda bulunan kazâların kadılarına, naiblerine, âyânlara, 

memleketin ileri gelenlerine ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Vidin ve Niğbolu Sancakları Mutasarrıf’ı ve Vidin Muhafız’ı Sadrı Esbak Vezirim İzzet 

Mehmed Pâşâ’ya ve Niğbolu Sancağı’nda kain kazâların kûzat ve nevvâbına, âyân 

memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm  

Niğbolu Sancağı’nda kain Bofça Kazâsı Â’yânı Sabık Genç Mehmed kazâ-i mezbûrada vâki‘ 

Deretak ve Bolzir ve Viranice nam üç ‘aded karyeler re‘âyâsına seneyn-i muhtelifeden 

der’uhde celbin sûretiyle k’arzen verilmiş olduğu altı bin şu kadar (…) üzerine kezişte ve 

keziştenin kerestesini olarak bu sene-i mübarekeye gelinceye kadar teraküm eden akçeye 

mahsûsen bir yük on altı bin şu kadar kuruşluk rugan ve asel ve fasulye misillü eşya ahz ve 

tahsîl eylediğinden başka yedinde olân üç kıta temessük mûcibince re‘âyâ-yı mersûmdan 

kusur kırk dokuz bin şu kadar kuruş dâhi talep etmekte olduğu re‘âyâ-yı mersûme tarâfından 

inha olunduğuna bina'en temessükat mezkûre merkûmun yedinden ahz ve meşkuken re‘âyâ-yı 

mersûmeye birle ve ita birle zımnında fukaradan bir akçe ve bir habbe alınması husûsu bâ-

buyurdu tenbih olunmuş ve işbu der’uhdecilik kazâ-i mezbûrun yirmi iki ‘aded Karyesinden 

elyevm cari olduğu tahkik kılınarak onlar dâhi men‘ ve def‘ kılınmış olduğundan bahisle fima 

baʻde buna mekzuhun men‘ külli ile men‘i bâbında siz ki kûzat ve nevvâb vesâ’ire 

mûmâileyhimsiz size hitaben emr-î şerîfim südûrunu meşarûnîleyh canibinden bu def‘a (…) 

fukaraya Mülükâne’me tahrîr ve ibna ve bu husûsa dair ‘ilam ile zikrolunan keziştenin mümzâ 

defteri takdîm ve iştira bulunmuş olub bu kezişte maddesi şer’i şerîfin hilafı (…) hilafetsimat 

padişahaneme ve cami‘e Cenab-ı(…) fukarayı ra‘iyet ve ahâli mahâllenin bu mekule 

şeylerden iz’acve ihrazları rıza-yı sa‘i iktizayı şehriyaraneme külliyen mugayir ve münafi 

olmaktan naşi fima baʻde sâlifü-z zikr (…) mezalim ve te‘addiyattan (…) şehriyaranemin bi’l-

vücûh refah ve âsâyiş  leri esbabının istikmâli husûsuna bi’l-ittifak ve ihtimâm ve devlet 

eylemeniz fermânım olmağın tenbihen ve ihtimâmen mahsûsen işbu emr-î celilü-l kadrim 

isdâr ve [boş] tesyâr kılınmıştır imdi baʻde izin zikrolunan kazâlarda o misillü der’uhdecilik 

kâr(…) külliyen men‘ ve def‘ olunarak ahâliyi fukaranın vücûhla himâyet ve sıyânetleri irade 

mu‘addelet’iade’i Mülükâne’m muktezasından idüğü ve bu babda ağmaz ve rehavetle fima 

baʻde bu vazi‘ kerihe cesaret eder bu babda ledi-l tahkik ol misillüler şediden te’diye 

olunacağından gayrı bu keyfiyet hakkınızda dâhi vehamet ve nedâmet olunacağı ma‘lûmunuz 

oldukda ber-minvâli muharrer ‘amel ve harekete ve işbu emr-î şerîfimi kazânız muhakimi 

(…) kayıt ile daire’i müstemirren mûcib ve muktezasının icrasına bi’l-ittihat ihtimâm ve 

‘inayet ve hilafından te‘anni ve mübâderet eyleyesiz ve sen ki vezir müşarun ilehsin mazmûn 
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emr-î şerîfim sen dâhi meczûmun olarak bu husûsa âlâ-l devam ikdam ile hilafı vazi ve hâlet 

vuku‘a gelmemesine ihtimâm ve sarf-ı ru’yet eylemen bâbında          

Fi Evâsit-i Câ 47 

 

1543 

Sırb reâyâsından İnce Lazari isimli kişiye Belgrad’a gitmesi husûsunda izin 

verildiğinden dolayı bu konuda herhangi bir zorluk çıkarılaması husûsunda, Der-i 

Aliyye’den Belgrad’a varıp gelince yol üzerinde var olan kazâların, kadı, naib ve bi’l-

cümle iş erlerine hükümdür. 

Der-i ‘Âliyye’mden Belgrad’a varıp gelince yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbı 

zîde fazılaya ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm 

Elhâletü hazihi asitâne’i âliyemde olân Sırb vekillerinin hizmetkârlarından Sırb re‘âyâsından 

İnce lazari nam kefere dillü bundan akdemce Dersa‘âdet’ime vürûd edib bu def‘a li ecli-l 

maşlaha Belgrad’a gidip gitmek murâd eylediğine bina'en sizki kûzat ve nevvâb vesâ’ire 

mûmâileyhimsiz Dersa‘âdet’imden Belgrad’a varıp gelince her hanginizin taht-ı hükümet ve 

kazâsına duhul olur ise mürûr ve ubûruna muhâlefet olunmayıb himâyet ve sıyâneti husûsuna 

mübâderet eylemeniz fermânım olmağın imdi mersûme ber-veçhi meşrûh derSa‘âdet’im’den 

Belgrad’a varıp gelince her hanginizin taht-ı hükümet ve kazâsına dahil olursa obabda ve 

zehabına mümana’at olmayıb himâyet ve sıyâneti husûsuna mübâderet eylemeniz lâzımeden 

idüğü ma‘lûmunuz oldukda ber-veçhi muharrer ‘amel ve hareket ve hilafından tevakkî ve 

muba‘aded eylemeniz bâbında                                                                                   

Gurre M 248 

Tekidi hâvi emr-î ‘âli  yazılmıştır                                                                         

Fi Evâsit-i Râ 48 

 

1544  

Mıhâllıç ve Manyas ve Gönen tarâflarına iskân olunan Ağnal Kazaklarının, her türlü 

vergiden muaf tutulmaları husûsunda, Akhisar Kazâsı Na'ibi’ne hükümdür.  

Akhisar Kazâsı Na'ibi’ne hüküm  

Hüdavendigâr Sancağı’nda vâki‘ Mıhâllıç ve Manyas ve Gönen tarâflarına iskân olunan 

Ağnal Kazaklarının Akhisar Kazâsı’nda sâkin Marara Gölü’nden kefan nefsleri için sayd 

eyledikleri mahiden gümrük ve mastariye ve rüsûmatı sâireden muafiyetlerini hâvi evamir-i 

şerîfem sadır olmuşken Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Kara ‘Osman zâde el-hâc 
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Ahmed dâme mecdihû nehir mezkûr benim mukata‘am dahilinde deresinde sayd ve hay 

ettiririm deyû men‘ ve def‘ ile gadr olunmuş idüğünden bahisle mukaddema sadır olân emr-î 

şerîfim mûcibince tekidi hâvi emr-î ‘âli şân isdârını taife’i mersûme Rikâb-ı kemertâb 

Hüsrevâneme sundukları ‘arzuhâllerinde istirham ve istid‘a etmeleriyle kuyudeleri alacak 

Anadolu canibinden kâ’in sâlifü’z-zikr Manyas ve Mıhâllıç Kazâları beyninde iskân ettirilmiş 

olân Ağnal Kazaklarının emr-î t‘aşileri öteden beri sayd ve hayadan ‘ibaret olduğundan 

iliyunda günü Akhisar Kazâsı’nda vâki’ Mermerköy ve Rumeli canibinde kâ’in Terkos Göl’ü 

nâm nehirlerden sayd eyledikleri mahiyelerden Bandırma ve Tekfur Dağı gümrükçüleri 

tarâfından rüsûmu gümrük ve mastariye talebiyle vâki‘ olân müdahâlenin men‘ ve def‘i 

husûsu taife mersûme tarâfından bundan akdem ledil inhâ mersûmların ibraz eyledikleri havza 

ve sarrafa mukabelesinde evkâf tahtında dâhil rüsûmattan ma’ada avarız ve esence ve avarız 

ve adet-i ağnâm akçesi ve tekalif-i sâirenin cümlesinden muaf kılınarak kademiye ve eşme ve 

esbeli vesâ’ire bahane ile renCidde ve remide olunmamaları ve üzerlerine lâzım gelen aşar-ı 

şer‘i ve rüsûmatı sâireyi (...) ile bi’l-mu‘a tediye eylemeleri ve tekalifin miktarı hâli ibraz 

ziraat etmekle talib oldukları hâlde re‘âyâ-yı Devlet-i ‘Âliyye’m misillü onlara dâhi ziraat ve 

taife mersûmenin sayd eyledikleri bakımdan rüsûm-u gümrük ve maksadiye ve rüsûmatı sâire 

almamak üzere şerefyafta’i sudûr olân Hatt-ı Hümâyûn şevket makrun padişahanem 

mûcibince muaFiyetleri zımnında tevarih-i muhtelife ile başka ve bunlardan Rumeli canibinde 

bulunarak Rokos Köyü’nden hayr mahi eden otuz-kırk nefer kazâkların yalnız kefan-ı nefsleri 

için sayd eyledikleri mahiyeden rüsûm alınmamak vesâ’ire hâlde taife’i mersûme 

tarâflarından muhâlefet vukua gelirse men‘ ve def‘ olunmak bâbında kırksenesi ramazanında 

başka ve zikrolunan kazâklardan Anadolu canibinde bulunanların Akhisar Kazâsı’nda vâki’ 

Mermerköy nâm karyeden sayd eyledikleri mahiden kazâ'i mezbûr ve buharası tarâfından 

rüsûm tekalifesiyle tazyik olunmakta olduğu mersûmlar tarâflarından mukaddema bâ ‘arzuhâl 

inhâ olundukda taife’i mersûmeden Anadolu canibinde bulunan otuz-kırk neferin dâhi yalnız 

kefanı nefsleri içün maruz zikr mermer köyünden sayd eyledikleri mahiden emsalim misillü 

rüsûm olunmamak ve taife’i mersûm tarâfından hayali sâireye muhâlefet vâki‘ olursa men‘ ve 

def‘ olunmak bâbında mukata’ât nazırı sâbık ‘ilamı ve Baş Defterdar’ım takririyle sene-i 

mezbûre Evâhir-i nizamında başka evamir-i şerîfem verildiği mestûr ve mukâyyid olunmağın 

iktizası Rical-i edvleti ‘Âliyye’mden hâlâ mukata’ât nazırı iftihâr Mehmed Emin dâme 

mecdihû imdi evamir-i şerîfem mukaddema sadır olân evamir-i ‘Âliyye’min tekidini hâvi 

emr-î şerîfim südûru tediye menud idüğü î‘lâm etmekle vech-i meşrûh üzere ‘amel ve hareket 

olunmak fermânım olmağın hayrı zikrolunan Ağnal kazâklarından Anadolu canibinde 

bulunan otuz-kırk neferin dâhi kefan-ı nefis ve nefsleri icin sâlifü’z-zikr Akhisar Kazâsı’nda 
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kâ’in mermerköyünde sayd eyledikleri mahiden kimesne tarâfından rüsûmu Nahile bir akçe 

ve bir habbe taleb ve ahz olunmaması ve tarâflarından sâir hayr taifesine bir güne müdâhâle 

ve muhâlefet vukû’u bulur ise men‘ ve def‘ olunmak evamir-i ‘Âliyye’m muktezasından 

idüğü senki na'ib mûmâileyhsin m‘alûmun  oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel ve harekete 

dikkat ve hilafından hazer ve mücanebet eylemeniz bâbında  

Fi Evâ’il-i M 247 

 

Sayfa 218 

 

1545  

Gerekli olân çadırların taşınması için Beygire ihtiyaç olunduğu ve bu hayvanların 

kazâlardan tedariki husûsunda, Üsküdar’dan Şam-ı Şerîf’e varıncaya kadar yol 

üzerinde var olan voyvoda, âyân  vesâireye hükümdür. 

Üsküdar’dan Şam-ı Şerîf’e varınca yol üzerinde vâki‘ vüzerayı ‘izâm iclâlehûma ve Mir-i 

Mirân-ı kirâm dâme ikbalühûma ve kûzat ve nevvâb zîde fazlühûma ve müslimin ve 

voyvodagan, â’yân  vesâ’ire zâbıtan zîde kâdrihûma hüküm 

Bî nasar olduğun canîb-i Hicaz mâ‘Firet taraze azâm olân hâlâ emir-i Mekke-i Mükerreme’i 

Şerîf Abdülmuttalib dâme sefireye hiyam ve elavan tehasına ve icmâli sâireyi rahiyesini nakil 

için seksen re's mekâri bargirlerinin lüzûmu derkâr olduğundan bahisle zikrolunan bargirlerin 

kazâlar tarâfından tedarik ve tarâf-ı Devlet-i ‘Âliyye’den me'mur mühimmelerdir mütebeyyin 

kılınan Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Haşim dâme mecdihû tarâfına i‘tâ  olunması 

bâbında emr-î şerîfim südûrunu şerîf meşarûnîleyh bu def‘a ifade ve inhâ etmekten nâşi 

meşarûnîleyhin inhâları vechile ‘amel ve harekete ziyâde ikdam ve dikkat olunmak fermânım 

olmağın mahsûsen işbu celîlü’l kadrim isdâr ve irsâl olunmuşdur imdi siz ki vüzerayı müşar 

ve mirmiran ve kûzat ve nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz meşarûnîleyhe esnâyı râhda 

muktezi olân maruz zikr mekari bargirlerinin kazâlar tarâflarından serian ve acilen tedarik ve 

mühimmat varî tarâfına itasıyla icmâl mezkûrenin kazâ be kazâ nakil olunması İrdâe-i 

‘Âliyye’m muktezasından idüğü ol babda ağmaz ve rehavet ve kusur ve beta‘in vukû’una ber-

vecihle rızâ-yı Hümâyûn’um olmadığı m‘alûmunuz oldukda ona göre ‘amel ve harekete 

mezîd sai ve gayret ve hilâfını vâzi‘ tecvizden ziyâde hazer ve mücanebet eylemeniz bâbında        

Fi Evâ’il-i M 248 
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1546 

Sırb reâyâsından Petro isimli kişinin, Belgrad’a gitmesine izin verildiği ve bu konuda 

zorluk çıkarılmaması husûsunda, Dersa‘âdet’ten, Belgrad’a varıncaya kadar yol 

üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân vesâireye hükümdür. 

Dersa‘âdeti’mden Belgrad’a varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâb zîde 

fazilühûya â’yân ve zâbıtan ve bi’l-cümle iş erleri zîde kâdrihûma hüküm  

Sırb re‘âyâsından Petre nâm bir nefer Sırblı bundan mukaddemce Dersa‘âdet’ime vürûd idüp 

li eclil maslaha Belgrad’a gitmek murâd eylediğine binaen siz ki kûzat ve nevvâb vesâ’ire 

mûmâileyhimsiz mersûm Der-i ‘Aliyye’mden, Belgrad’a varınca herhanginizin taht-ı 

hükümet ve kazâsına dâhil olursa mürûr ve ubûruna muhâlefet olunmayıb himâyet ve 

siyanetini husûsuna mübâderet eylemeniz fermânım olmağın imdi ber-vech-i meşrûh lüzûm 

Dersa‘âdet’imden, Belgrad’a varınca herhanginizin taht-ı hükümet ve kazânıza dâhil olursa 

erbâb-ı verahabında muhâlefet olunmayıb himâyet ve siyaneti husununa mübâderet eylemeniz 

lâzımeden idüğü m‘alûmunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve harekete mübâderet ve 

hilafından tevakkî ve müba’adet eylemeniz bâbında  

Fi Evâ’il-i M 248 

İş bu Der-‘Âli mübaşiri yediyle İskilip Mahkemesi’ne ledil vürûd cümle ahâli huzûr-î şer‘e 

davet (...) kayyım ve kıraat olunan Te‘âlâ ismini ledil vürûd merkûm Hacı Hüseyîn huzûr-î 

şer‘e ihzâr ve ifa ile ber-vehci şer’i şerîf üzere bulunan mübâşir mûmâileyh m’arifetiyle 

teraFi‘ şer‘ olundukda an iktidar üzere olân mebâliğ mezbûru Hacı Hüseyîn taleb 

eylediklerinde ahâli ile merkûm meyanelerine muslihun tavassut idüp sulh Seyyidü-l ahkam 

ve fehham üzerine yalnız sicili mahfuzda müczih mümzâ defter-i müfredat olân mebâliğden 

yirmi bin kuruş üzerine eşya akd-ı sulh olunup ve yine sulh olân malûmul miktar mebâliğ 

huzûr-î şer‘de cem’i neferatın vekili olân â’yân bende ile esnaf-ı kesiresi yedine bit tamam 

edâ ve teslîm olunup ahz ve (silik) eylediklerinden yalnız sicili mahfuzda mukâyyid olân 

merkûm Hacı Hüseyîn nam kimesnenin mercudu olân meblâğdan ibra‘yı amm idüp vech-i 

meşrûh üzere ahz mevzu‘undan matlûb olunan mebâliğden Hacı Hüseyîn kat’-i ‘alâka (silik) 

karye'i mezkûra bağ ve bahçeler dâhi mahsûsdur (...) Mustafa Ağa sekiz bin kuruş ile î‘lâm 

ettikte deyû itmam eyledikleri üzere î‘lâm verilmiştir                                                                                                               

Fi 19 S 48 
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1547 

Daha önceki İskilip Voyvodası’nın birtakım haksız ve hukuka aykırı işler yaptığından 

dolayı görevinden alınmış olduğu belirtilmiş ve haksız yere fakir fukaradan aldığı 

paraların tahsîl edilip yerlerine teslim edilmesi husûsunda, İskilip Na’ibi’ne ve Çorum 

Sancağı Mütesellim’i, âyân  memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine verilen 

hükümdür. 

İskilip Na’ibi’ne ve Çorum Sancağı Mütesellim’i [boş] ve ahâr maslahata me’mûran el-

yevmü’l ol canîb olub bu def‘a zikr-i ati husûsa dâhi mahsûs mübâşir muayyen olunan Rikâb-

ı Hümâyûn’um kâim-makâmı hazine katibi Hakkı zîde mecdihû ma, â’yân  ve vücûh-ı 

memleket ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm  

İskilip sâkinlerinden el-hâc Hüseyîn mukaddema bir takrib İskilip voyvodalığını tahsîl ile 

hilâf-ı şeriat gara ve mugayir rızâ ahâli ve fukaradan bâ‘de hâk olub sekiz bin yedi yüz kırk 

yedi kuruş ahz eylemiş ve merkûm voyvodalıktan ihraç olunmuş ise de hukuk ve fukara 

zimmetinde kalmış olduğu bu def‘a kazâ mezbûr tarâfından bâ maruzat inhâ ve mahuzi olân 

meblâğın ruyi ister hasıla mefarat üzere bir kıt‘a mümzâ defteri takdîm ve ibra‘ olunmuş olub 

Devlet-i merahi simat padişahaneme ve Cenâb-ı rab izzet olân bi’l-cümle fukara ve zaifanın 

zamanı Arafat ihrakı mâlikânemde kâffe-i mezalim ve te‘addiyattan vakayaları ecnas imal 

Hayriye iştimal-i şehni şahanem idüğü zâhir ve merkûmun o misillü hareketi hem şer’i şerîfe 

ve hem rızâ-yı meyamet irtizayı Mülükâne’m menafî-i ve mugayir olmaktan nâşi siz ki na'ib 

ve mütesellim vesâ’ire mûmâileyhimsiz vusûlü emr-î şerîfimde merkûmun hâli mârifet-i şer’i 

şerîf ve mübâşir mûmâileyh m’arifetiyle ber-vech-i dikkat ve hakkaniyet yegan yegan ru'yet 

olunarak zimmetinde zuhûr edecek mebâliğ her ne ise kendisinden tahsîl birle yerli yerine red 

ve teslîm dikkat ve ol vecihle ifayı hukuk fukuraya mübâderet eylemeniz fermânım olmağın 

mahsûsen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyet m‘alûmunuz 

oldukda ber-vech-i minvâl ‘amel ve harekete dikkat ve ol babda ağmaz ve rehavetle hilâf-ı 

şer‘ mutahhar tarîkine gadr-ı müstelzim olur vâzi‘ ve hâlet vukua iras ve husûsu teanni ve 

müba’adet eyleyesiz ve sen ki mübâşir mûmâileyhsin vusûlçün ve İrade’i Mülükâne’m senin 

dâhi mahzumun olarak mûceb ve muktezası infâz ve icrâ birle ifayı lâzıme me’mûruna ziyâde 

itina ve gayret ve hilafını tecviz ile mes’ul ve mu‘atab olmaktan bî gayet hazer ve mücanebet 

eylemeniz bâbında  

Fi Evâhir-i Z 47 
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1548 

Lâzım gelen çadırın taşınması için 80 Beygire ek olarak 20 Beygir ve arabaya ihtiyaç 

olduğu ve bunların temininin bağlı kazâlardan karşılanması husûsunda, Üsküdar’dan 

Şam-ı Şerîf’e giderken yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, voyvoda, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Üsküdar’dan Şam-ı Şerîf’e varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbı zîde 

fazlühûma ve müslimin ve voyvodagan, â’yân  vesâ’ire zâbıtan zîde kâdrihûma hüküm 

Müte‘ayyen bî nasarullahu Te‘âlâ bu def‘a canîb-i Hicaz mâ‘Firet taraze azâm olân hâlâ emir-

i Mekke-i Mükerreme’i Şerîf Abdülmuttalib bin Şerîf Galib dâme mâ‘adehunun heyyam ve 

elavan tehasına ve icmâli sâireyi rahiyesini nakil için diğer sudûr eden emr-î şerîfim 

mûcibince lâzım gelen selsen re's bargirden başka yirmi adet dâhi luzumi olduğundan bahisle 

zikrolunan ‘arabaların kazâlar tarâflarından tedarik ve itası bâbında emr-î şerîfim südûrunu 

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından olub şerîf meşarûnîleyh tarâf-ı Devlet-i 

‘Âliyye’mden mühimmattar ta‘yin olân Haşim dâme mecdihû bî g’arz ifade ve inhâ etmekten 

nâşi vech-i meşrûh üzere ‘amel ve harekete ziyâde ikdam ve dikkat olunmak fermânım 

olmağın mahsûsen işbu celîlü’l kadrim isdâr ve tesyâr olunmuşdur imdi siz ki kûzat ve 

nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz eşyayı mezkûrenin nakli içün meşarûnîleyh muktezi olân 

maruz zikr ‘arabaların dâhi kazâlar tarâflarından serian ve acilen î‘lâm İrade’i ‘aliye 

muktezasından idüğü ve bub babda iraz ve rehavet ve kusur ve beta‘in vukû’una ber-vecihle 

rızâ-yı Hümâyûn’um olmadığı m‘alûmunuz oldukda ona göre ‘amel ve harekete mezîdi sai ve 

gayret ve hilâfını vâzi‘ tecvizden ziyâde hazer ve mücanebet eylemeniz bâbında  

Fi Evâsit-i M 248 

 

Sayfa 219 

 

1549  

Abdulmuttalib Bey’e 40 baş hayvanı Bursa’ya nakil ettirilmesi için gereken yardımın 

yapılması husûsunda, Üsküdar’dan Bursa’ya varıncaya kadar yol üzerinde var olan 

kadı, naib âyân memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Üsküdar’dan Beruse’ye varınca yol üzerinde vâki‘ kûzat ve nevvâbı zîde fazlühûma â’yân ve 

vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erleri zîde kâdrihûma hüküm  

Emir-i Mekke’i Mükerreme Cenâb-ı İmarethab Eyaleti’nden saadetül kesab seyadetül intisab 

şerîfe Abdulmuttalib dâme sa’iduhunun kırk re's hayvanatının kazâ be kazâ nakil olunarak 
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Beruse’ye irsâli bâbında emr-î şerîfim sudûr emir meşarûnîleyh tarâfından ifade olunmaktan 

nâşi siz ki kûzat ve nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz vech-i meşrûh üzere ‘amel ve harekete 

mübâderet ile fermânım olmağın mahsûsen işbu emr-î celilul kadrim isdâr ve tesyâr 

olunmuşdur imdi zikrolunan hayvanlar Beruse’ye varınca herhanginizin taht-ı hükümet ve 

kazânıza dâhil olur ise birbirinize irsâl ve Beruse’ye isâline bi’l-ittifak mezîdi ikdam ve 

mübâderet eylemeniz lâzımeden idüğü ve bu babda ağmaz ve rehavetle bir mahâlde tevkif 

olunmak lâzım gelirse sual ve muhatab olunacağınızdan şüphe olmadığı m‘alûmunuz oldukda 

ber-vech-i meşrûh ‘amel ve herekete dikkat ve hilafından teanni ve müba’adet eylemeniz 

bâbında               

Fi Evâsit-i Câ 47 

 

1550  

Küçük Çekmece’den Sofya’ya gönderilen 1 adet tulumbanın taşınması ve sağlimen 

yerine ulaştırılması husûsunda, Küçük Çekmece’den Sofya’ya varıncaya kadar yol 

üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân, voyvoda, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-

cümle iş erlerine hükümdür. 

Çekmece-i Sagir’den Sofya’ya varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâb zîde 

fazlühûma â’yân ve voyvodagan ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erleri zîde kâdrihûma 

hüküm  

Bu def‘a Sofya canibine gönderilen bir adet harik tulumbasının Küçükçekmece’den Sofya’ya 

varıncaya ‘arabaya tahmilen kazâ be kazâ nakil ve imrarı bâbında emr-î şerîfim südûrunu hâlâ 

bi’l-istiklal ‘Âsakir-i Mansûre ser‘askeri hastur vezirim Hüsrev Mehmed Pâşâ tarâfından inhâ 

olunmaktan nâşi vech-i meşrûh üzere ‘amel ve herekete mübâderet eylemeniz fermânım 

olmağın mahsûsen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve tesyâr olunmuşdur imdi siz ki kûzat ve 

nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz zikrolunan tulumbanın Küçükçekmece’den Sofya’ya varınca 

herhanginizin taht-ı hükümet ve kazâsına dâhil olursa tehammülüne mukteza ‘arabanın 

karalar tarâflarından serian tedarik ve itasıyla birbirinize irsâl ve salimen Sofya’ya isâline bi’l-

ittifak mezîdü-l ikdam ve mübâderet eylemeniz lâzımeden idüğü imaz rehavetle tulumba 

mezkûre ‘arabaya intizaren beyhûde bir mahâlde meks ve tevkîf olunmak veyahut ‘adem-i 

ihtimâlinizden nâşi tulumba mezkûra bir güne kadar isabet eylemek lâzım gelirse beher hâl 

mes’ul ve muhatab olacağınızdan şüphe olmadığı m‘alûmunuz oldukda ber-vech-i meşrûh 

‘amel ve herekete dikkat ve hilafından teanni ve müba’adet eylemeniz bâbında  

Fi Evâsit-i Câ 47  
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1551  

Devlet-i Aliyye’den Kütahya’ya Harir Nazırı iftihâr Ömer Mustafa Bey tarâfından 

götürülecek olân hazineye ait kilitli paranın sağlimen teslimi için hangi kazâdan geçer 

ise o kazânın yetkililerinin gereken yardımı yapması husûsunda, Üsküdar’dan 

Kütahya’ya varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân  vesâ’ire 

zâbit ve bi’l-bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Üsküdar’dan Kütahya’ya varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbına, â’yân  

vesâ’ire zâbıtan ve bi’l-bi’l-cümle iş erlerine hüküm  

İş bu sene-i mübarekede husule gelen Afyonun mübaye‘ası zımnında Rical-i Devlet-i 

‘Âliyye’mden hâlâ Harir Nazırı iftihâr Ömer Mustafa dâme mecdihû tarâfından hazine-i bend 

olarak Kütahya canibine irsâl olunan kilitli sermaye akçesinin eminen ve salimen savbı 

maksuda isâli lâzımeden olmaktan nâşi siz ki kûzat ve nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz 

hazine-i merkûmeden kütahya’ya varınca esnâyı râhda herhanginizin taht-ı hükümet ve 

kazânıza dâhil olursa emin ve mahfuz mahâllerde kondurularak esbab-ı muhafaza ve 

muharesenin istihsaline dikkat ve keder oldukda dâhi iktiza eden bargirlerin verilen hükmü 

şerîfim mûcibince tevana olarak serian tedarik ve itasıyla hazine-i merkûmenin tahmile ve 

hukuk ve Muhafızı olân mahâllerde dâhi muhafazasına vali mütesellim cebelü tefzuni 

terf’ikiyle hıfz ve huruseti ve sailini istihsale mübâderet birle bilâ hâk ve İslâm Kütühyaya 

irsâl ve tevsili ecrine ihtimâm ve dikkat ve sarf-ı mukayyidin eylemeniz fermânım olmağın 

mahsûsen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve irsâl olunmuşdur imdi hazine-i merkûme 

Üsküdar’dan kütahya’ya varınca hulül râhda herhanginizin taht-ı hükümet ve kazânıza dâhil 

olur ise memun ve mahfuz mahâllere kondurularak esbabı muhafaza ve muharesenin 

istikmâline icâb eden bargirin verilen hükmü şerîfim mûcibince kavana olarak serian tedarik 

ve itasına ve hatır olân yerlerde dâhi muhafazasına kâFi müslim cebelü neferatı terf’ikiyle hıfz 

ve haraseti ve saili istihsali olunarak mashuben bilâ hâk ve İslâm kütahya’ya irsâl ve isâli 

husûsuna bi’l-ittifak ihtimâm ve dikkat eylemeniz İrade-i Seniyye’m muktezasından idüğü ve 

ağmaz ve rehavet ve tevkile mugayir Allah-u Te‘âlâ hazine-i merkûmeye zarar ve kezir isabet 

eylemek ihtimâli olur ise ol kazâdan iki kadı tazmin ettirileceğinden ma’ada hükkâm ve 

zâbıtan dâhi tesamihlerine himmet ile haklarından gelineceği m‘alûmunuz oldukda ber-vech-i 

meşrûh ‘amel ve harekete dikkat ve hilafından gayetül gaye hazer ve mücanebet eylemeniz 

bâbında  

Fi Evâsit-i M 48 
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1552 

Devlet-i Aliyye’den Balikesir’e, Harir Nazırı iftihâr Ömer Mustafa Bey tarâfından 

götürülecek olân hazineye ait kilitli paranın sağlimen teslimi için hangi kazâdan geçer 

ise o kazânın yetkililerinin gereken yardımın yapılması husûsunda, Üsküdar’dan 

Balıkesir’e varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân  vesâ’ire 

zâbit ve bi’l-bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Üsküdar’dan Balıkesir’e varınca  

Aslı gibi  

 

1553 

Sofya’da var olan askerler için lâzım olân dört sandık ilacın emniyetli bir şekilde yerine 

ulaştırılması husûsunda, Tekfur Dağı’ndan Sofya’ya varıncaya kadar yol üzerinde var 

olan kazâların kadı, naib, âyân, voyvoda, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş 

erlerine hükümdür. 

Tekfur Dağı’ndan Sofya’ya varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâb zîde 

fazlühûma â’yân ve voyvodagan ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erleri zîde kâdrihûma 

hüküm 

Sofya da olân tımarlı bevari ‘Âsakir-i Mansûre oduncu alayı için ordu emini Süleyman Bey 

zîde mecdihû  mübaşeretiyle gönderilecek dört sandık eczanın Tekfur Dağı’ndan Sofya’ya 

varınca kazâ be kazâ nakil ve imrarı bâbında emr-î şerîfim südûru hâlâ bi’l-istiklal Asakir-i 

mensura Ser’askeri vezirim Hüsrev Mehmed Pâşâ edamallahûteâl aiclalehû tarâfından inhâ 

olunmaktan nâşi siz ki kûzat nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz vech-i meşrûh üzere ‘amel ve 

harekete mübâderet eylemeniz fermânım olmağın mahsûsen işbu emr-î şerîfim ısdar ve tesyâr 

olunmuşdur imdi alay emini mûmâileyh tekfur dağından Sofya’ya varınca herhanginizin taht-ı  

 

Sayfa 220 

 

Hükümet ve Kazâsı’na dâhil olursa (...) olân sâlifü’z-zikr sandıklar kazânız tarâfından serian 

‘araba veyahut bargirlere tahmil olunarak birbirinize irsâl ve salimen Sofya’ya isâline bi’l-

infak mezîd-i ikdam ve mübâderet eylemeniz lâzımeden idüğü ve bu babda iraz ve rehavetle 

zikrolunan sandıklar bir mahâle beyhûde meks ve tevkif olunmak lâzım gelirse mes’ul ve 
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mugayir olacağınızda şüphe olmadığı m‘alûmunuz oldukda ber-vech-i meşrûh ‘amel ve 

harekete dikkat ve muktezayı müba’adet eylemeniz bâbında  

Fi Evâsit-i M 248 

 

1554  

Ber mûceb der âli ‘amel ve harekete müte‘ahhit olduklarını natık vârid olân î‘lâmat 

mazmûnları bâ fermân-ı ‘âli şerh verildi  

Fi 5 C 248 

İstanbul, Eskişehir, Akşehir, Konya, Adana, Antakya şehirlerini izleyerek Hâlep'e giden 

askerlerin ahâliye herhengi bir zarar vermemesi ve bir sıkıntıya sebep olmadan 

varacakları yere ulaşmaları husûsunda, yol güzergâhında var olan kadı, naib, voyvoda, 

âyân ve ileri gelenlere hükümdür. 

Anadolu’nun Sağ Kol’u151 yemin ve yesarıyla nihayetine varınca vâki‘ vüzerayı ‘izâm 

iclâlehûm ve Mir-i Miran-ı kirâm dâme ikbalühûm ve Divân-ı fehham zîde-t fazlühûma ve 

kûzat ve nevvâb zîde fazlühûma ve meşihat ve voyvodagan, â’yân  ve vücûh-ı ahâli zîde 

kâdrihûma hüküm  

Ordu-yu Hümâyûn’um mahiyetine ta‘yin ve peyali ‘izâm olunmakta olân Asakir-i Hassa’i 

Şahane ve mensura alayları vardıkları mahâllerde ahâli ve fukuraya (silik) olmamak ve 

kendilerinden kimesne incinmeyip bu yüzden dâhi fukara ve zaifanın cânib-i şimale mecvabın 

Mülükâne’m için davat-ı hayriyyeyelerin icticlab kılınmak İrade’i hayriyesiyle iktiza eder 

faziletleri zamnına fukara tarâfından tedarik olunacak zehayir ve erzakın behâları an nukut 

ashabına verilerek mübaye‘a olunmak üzere her bir alaya başka başka müdürler tâ‘yiniyle 

yedlerine tarh-ı Saltanat-ı Seniyye’mden ‘alel hesab kilitli mebâliğ virilmekte ve İrade’i 

hayriyet iâde şahanem iktizası ve şurûtu nizâmına muktezası üzere her bir fazlada bu usûl 

mürahim şumul icrâsıyla kazâlar tarâfından alınan ihtayir vesâ’irenin akçeleri şey‘en ve 

tamamen alındığını natık verilen makbuz sezâfu şükren ‘ilamata beraber erbar-ı şevket karar 

Mülûkâne’me ‘arz ve takdîm kılınmakta ise de işbu zehayir behâları hâlâ üzerinde bulunan 

mütesellim ve voyvoda, â’yân lar tarâflarından fukuraya verilmeyerek ekil ve beliğ misillü 

evza‘ rediyeye kastı ve bundan başka (silik) ısdâr ve tesyâr olunan evamir-i celile’i 

melukanenin hilafını ahâli’i memleket ve acize ragıb enva‘ zulüm ve te‘addi olunmakta ve 

hatta bu mekule merkepler daprandıkça Ordu-yu Hümâyûn’uma (silik) ihzâr ile hesapları 

görülmekte olduğu bu def‘a bilâ haya’i tahkikinizde şahanem olub hazreti mâlik (...) 

                                                           
151 İstanbul, Eskişehir, Akşehir, Konya, Adana, Antakya şehirlerini izleyerek Halep'e ulaşmakta, ayrıca 

Antakya'dan ayrılan diğer bir kol, Şam üzerinden Mısır'a varmaktaydı. ( Bkz. Halaçoğlu, 1994: 127.) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
https://tr.wikipedia.org/wiki/Eski%C5%9Fehir
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ak%C5%9Fehir
https://tr.wikipedia.org/wiki/Konya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Adana
https://tr.wikipedia.org/wiki/Antakya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Halep
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
https://tr.wikipedia.org/wiki/Eski%C5%9Fehir
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ak%C5%9Fehir
https://tr.wikipedia.org/wiki/Konya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Adana
https://tr.wikipedia.org/wiki/Antakya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Halep
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eam
https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C4%B1s%C4%B1r
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Mülûkâne’me methiye’i icrayesi olân bi-minneti kerime-i perveri ve şevkat iktizasınca asır 

bâhir nasar-ı Şahane’mde hiç firar te‘addiden incitmemek ve cur ve te‘addi görmemek 

emniye’i hayriyesiyle bi’l-vücûh vahim ve işfak bi’l-şahanem cümle hakkına mesmul ve 

minvâl ve bi’l-’arz şu aralık Ordu-yu Hümâyûn’um münasebetiyle Anadolu ahâli ve fukaranın 

kimi mürettibatı mukteziye ve hâlâ üzerinde bulunanları dâhi nakibül icmâl ve mühimmatı 

seferiye misillü hizmet-i Devlet-i ‘Âliyye’mle meşgul iken fukara ve zaifanın ikrar ve 

tehammüllerine hasaret hatta cür’et ve ibna ve âharında müstelzim hasaret ve nedâmet olduğu 

rehin-i hayrı berahim olmağla siz ki vüzerayı müşar ve mir miran ve mütevelli ve kûzat ve 

nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz vusûlü fermân meali fevanım zir hükümet ve kazânızda 

bulunan ahâli ve fukara ve re‘âyâ ve ber’ayanın o mekule mezalim ve te‘addiyattan 

vakayalarıyla saye’i masivaye’i mâlikanemde işbu âsude-niçin biz refah ve rahat olmaları 

esbabının istihsaline kemâliyle itina ve dikkat ve bundan sonra dâhi o mekule fukarayı ekmel 

ve beliğ misillü hâlatı ruyeye ictisar ve cerime nâmı ve nâm-ı ahâr ise fevt ve ikrar olunduğu 

haber olunursa müştemil olânlarının olunmaktan her kim olursa olsun derhâl bâ işaret 

ibkalarında dakika (...) ve imhâl olunmayacağı muhakkak bilip ona göre ‘amel ve hareket ve 

hilafından buna tehaşi ve mücanebet eylemeniz fermânım olmağın tenbihen ve tekiden ve 

tahrik ve teşdiden mahsûsen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve [boş] tesyâr olunmuşdur imdi 

bâlâda beyan olunan tenbihât-ı Padişahane’min kâmilen intikâl ve icrasıyla hiçbir vaktte 

hilafını hareket vukua gelmemesi İrade’i vazife’i Mülükâne’m muktezasından idüğü ve 

mezbûr mûgayirimi harekete cür‘et bayağı mücazatı şedideyi davet kılmış olarak sonra gadr-ı 

(...) emûr-î faide vermeyeceği m‘alûmunuz oldukda sûret-i emir ve İrade’i Seniyye-i 

Mülûkâne’m cümleniz bir (...) temin ve endişe ve (...) mekarını def‘ ile mülahazihi ve derpiş 

iderek ona göre ibna ve (...) tahsîl selama hâl ihtimâm ve dikkat ru'yet ve mefari‘ vâzi‘ ve 

hâlet vukû’undan teanni ve müba’adet eylemeniz bâbında   

Fi Evâ’il-i M 248 

 

1555 

Der-i ‘Âli’de ‘amel ve harekete müte‘ahhit olunduğunu natık olân fermân vârid olân ‘ilamat 

mazmûnları fermân-ı ‘âli şerh verildi 

Fi 11 R 48 

Ber mantûk emr-î ‘âli  ‘amel ve harekete müteahhit olduklarını natık ve Anadolu’nun orta 

kolunda vâki‘ kazâlardan vârid olân î‘lâmat mazmûnları berât-ı ‘âli  şerh verildi  

Fi 25 R 48 
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Anadolu’nun sol ve orta kol güzegâhını takip eden askerlerin ahâliye herhengi bir zarar 

vermemesi ve bir sıkıntıya sebep olmadan varacakları yere ulaşmaları husûsunda yol 

güzergâhında var olan kadı, naib, âyân, voyvoda ve memleketin ileri gelenlerine 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Anadolu’nun sol152 ve orta153 kollarına başka başka  

Aslı gibi  

 

1556 

Ber mûceb emr-î ‘âli  emir ve harekete müteahhit olduklarını natık olân ‘ilamat mazmûnları 

fermân-ı ‘âli şerh verildi 

 Fi 25 C 248 

Anadolu’nun sağ, sol, ve ora kolları askerleri ile vardıkları yerde keyfi hareket 

etmemeleri ve disiplinsizce gezip dolaşmamaları husûsunda, Bağdad, Basra ve Msır’da 

var olan kadı, naib, voyvoda, âyân  ve memleketin ileri gelenlerine gönderilen 

hükümdür. 

Anadolu’nun sağ kolu yemin ve yesarıyla nihayetine varınca vâki‘ vüzerayı ‘izâm iclâlehûma 

ve mir miran-ı kirâm dâme ikbalühûma ve mevali fehham zîdet fazlühûma ve kûzat ve nevvâb 

zîde fazlühûma ve müslimin ve voyvodagan, â’yân  ve vücûh-ı ahâli ve bi’l-cümle iş erleri 

zîde kâdrihûma ittifak ile karargir olân men‘i mürûr-u nizamının darul hilafetel ‘Âliyye’m ve 

havalisinde ve gerek Anadolu ve rumelinin her tarâfında daima ve müstemiren icrası İrade-i 

Seniyye’m muktezasından bi’l-def‘aat neşr olunan evamir-i ‘Âliyye’m mûciblerince nizâm-ı 

mezkûra lâyıkıyla dikkat hükkâm ve zâbıtanın ferize’i zamet ve vacibe’i ahide me’mûreyn ve 

sadakatlerinden iken bu esnada bazı taşra mahâllerde ‘adem-i keyfiyet ve dikkat ve belki tam‘ 

ve irtikaba ta‘yin ile tezkeresiz şuraya buraya gidilmekte olduğu vacibi sami‘a’i 

meşhiryaranem olub bu keyfiyet nizâm-ı mezkûrun hilafı ve emir ve İrade’i Mülûkâne’me 

mugayir ve münafi olduğundan bu (...) şerîfe sebeb olânların tahkik ve zâhire ikrarıyla 

haklarından gelinmek lâzım gelmiş ise de bu def‘alık ihmal-sûretten sarfü-l nazar ile hemen 

derece’i ehemmiyet maslahat ve hilafında olânların güriftâr olacakları vehamet ve şirret  

                                                           
152Merzifon'a kadar orta kolla aynı güzergahı takip edip, buradan Ladik, Akhisar, Giresun, Kelkit, Aşkale, 

Erzurum ve Hasankale'ye varmaktaydı. Hasankale'den sonra iki kola ayrılan yollardan biri Kars ve Tiflis'e, 

diğeri de Aydoz ve Tbriz’e ulaşmaktaydı. (Bkz. Halaçoğlu,1994: 127.) 
153İstanbu, Gebze, İznik,Sapanca, Gevye, Hendek, Ayaş, Düzce, Bolu, Merzifon, Amasya, Turhal, Tokat, Sivas, 

Malatya, Harput, Hacı Hamza, Hasan Çelebi ve Diyarbakır güzergahını  

izlemekteydi. Bu yol, daha sonra Nusaybin, Musul, Kerkük üzerinden Bağdat ve Basra'ya kadar uzanıyordu. 

(Bkz.Halaçoğlu, 1994: 127.) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hasankale
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kars
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tiflis
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gebze
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0znik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sapanca
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gevye&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hendek
https://tr.wikipedia.org/wiki/Aya%C5%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCzce
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bolu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Merzifon
https://tr.wikipedia.org/wiki/Amasya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Turhal
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tokat
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sivas
https://tr.wikipedia.org/wiki/Malatya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Harput
https://tr.wikipedia.org/wiki/Diyarbak%C4%B1r
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nusaybin
https://tr.wikipedia.org/wiki/Musul
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kerk%C3%BCk
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C4%9Fdat
https://tr.wikipedia.org/wiki/Basra
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Sayfa 221 

 

etrafıyla bildirilip ikâz ibtidâr zımnında Anadolu’nun sol ve orta kollarına diğer emr-î şerîfim 

isdâr ve tesyâr kılınmış olmağla siz ki vüzerayı müşar ve mirmiran ve emvali ve kûzat ve 

nüvab vesâ’ire mûmâileyhimsiz vusûl-u emr-î şerîfimde siz dâhi zir hükümet ve idâre gerek 

ka’in mürûr ‘ubûrlarda bulunan me’mûrlara gereği gibi te’kid ve hattına mürûr olub henüz 

me'murlardan hâli olân geçitler vae ise yeniden mu‘temer adamlar konarak oralar dâhi 

lâyıkıyla bend ve tesrir ile tezkeresiz şahıs ve âharın bir mahâllede bir cümle mürûra ferahyab 

olamaması ve maslahat sahiha ile geçenlerin tezkereleri dâhi kemâliyle tedkîk ve nereden 

çıkıp nereye gideceği (…) tahkik olarak yedinde ki ahar kazâ tezkeresi ise saydırılmayıb 

derhâl geldiği yola iade olunmuş husûslarına dikkat ve hilaFi vazi‘ ve hâlet vukû’una era’en 

ruhsattan bi-gayet tevakkî ve müba’aded eylemeniz fermânım olmağın tenbihen ve te’kiden 

ve infaken ve tehdiden mahsûsen işbu emr-î celilü-l kadrim isdâr ve [boş] ile tesyâr 

olunmuşdur imdi bu madde mevad-ı sâireye mukayyes olmayıb Saltanat-ı Seniyye’me 

vacibü-l i‘tina nizamla mülküyetinin olduğuna mebni nizam-ı mezkûrun âlâ-l devam icrasına 

cümle tarâfından kemâliyle ihtimâm ve dikkat olunmak kat’-i matlup Mülükâne’m idüğü ve 

bundan böyle dâhi ağmaz ve rehavat ve Rikâb-ı Hümâyûn ve affıyla o misillü istihsal bilâ 

tezkere şuraya buraya salıverilmesi lâzım gelirse bi’t-tahkik çıktığı kazâ ve gerek mürûr ettiği 

kazâya ve hükkâm ve zâbıtanın bilâ imhâl ısdâr-ı mahâllat lâyıka sene-i ibtidar olacağı 

ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl muharrer ‘amel ve harekete bi’l-ittifak ikdam ve mübâderet 

ve mugayir tenbihat şahanem vazi‘ ve hareket vukû’una erâ’e ruhsattan bi-gayet tehaşi ve 

mücanebet eylemeniz bâbında 

Fi Evâil-i M 248 

 

1557 

Ber mantûk emr-î ‘âli  ‘amel ve harekete müteahhit olduklarını natık üzere idüğü i‘lâmat ve 

mazmûnları fermân-ı ‘âli şerh verildi 

Fi 11 R 48 

Bir sûreti 

Anadolu’nun sol ve orta kollarını başka başka  

Aslına tatbiken 
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1558  

Abdulmuttalip bin Şerîf Galip Bey’in görev yeri olân Şam-ı Şerîf’e varana kadar yol 

üzerinde konakladığı yerlerde ihtiyaçlarının karşılanması husûsunda, Beruse’den Şam-ı 

Şerîf’e varıncaya yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, voyvoda, âyân ve ileri 

gelenlerine hükümdür.   

Beruse’den Şam-ı Şerîf’e varıncaya yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbı zîde 

fazlühûma ve Mütesellimin ve voyvodogân, â’yân vesâ’ire zâbıtan ve bi’l-cümle iş erleri zîde 

kadruhûma hüküm 

Bu def‘a ‘avarıf ‘aliyye-i şahanemden imaret şerîfe Mekke-i Mükerreme ‘uhde asalet ve 

nehabetlerine tevcih ve savb-ı sami Hicaz’a i‘zâm kılınmış olân şerîf Abdulmuttalip bin şerîf 

Galip dâme ma’adenin Beruse’den Şam şerîfe varınca esnayı râhda dahil oldukları kazâ ve 

merhâlelerde bir gece beytutetlerinde mukteza olân yem ve yiyeceğin seri‘an tedarik ve 

itasıyla haklarında bi’l-vücûh hürmet ve riayet lâyıka ifa ve icrâ ve müsterihan imrarları emr-

îne dikkat ve itina lâzımeden olmaktan naşi siz ki kûzat ve nevvâb vesâ’ire mûmâileyhim siz 

veçhi meşrûh üzere ‘amel ve harekete mezîd-i ihtimâm ve mübâderet eylemeniz fermânım 

olmağın mahsûsen işbu emr-î celilü-l kadrim isdâr ve tesyâr olunmuşdur imdi şerîf 

meşarûnîleyh Beruse’den Şam-ı Şerîf’e varıncaya değin esnâyı râhda dâhil oldukları kazâ ve 

merhâlelerde birer gece (...) haklarında mürasım ri‘âyet ve ihtiramın kemayenbagi icrasıyla 

lâzım gelen yem ve yiyecek serian tedarik ve i‘tâ  kılınarak bi’l-‘iz ve-l ihtiram mevki‘an ve 

müsteri‘an imrarları esbabına istihsale ziyâde itina ve dikkat olunmak sizden kat’-i matlûb 

Mülükâne’m idüğü ve bu babda bir güne kusur ve tekasül ve zehul ve nesahil vukû’u bulmak 

lâzım gelirse bu keyfiyet hakkınızda mes’uliyet ve nedâmet olacağı m‘alûmunuz oldukda ona 

göre ‘amel ve harekete bi’l-ittifak bî gayet itina ve dikkat ve hilafından hazer ve mücanebet 

eylemeniz bâbında  

Fi Evâ’il-i M 248 

 

1559  

İzmir İhtisabı Nazırı Tâhir Bey’e, İzmir Na'ibi’ne, memleketlerinde bulunanların 

pasaport kağıtlarının takip edilmesi husûsunda, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle 

iş erlerine hükümdür. 

Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden hâlâ İzmir ihtisabı nazırı Tâhir Bey dâme mecdihûya ve İzmir 

Na'ibi’ne ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erleri zîde kâdrihûma hüküm  
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Medine-i İzmir ahâlisi üzerlerine bâ evamir-i ‘aliye vârid olân tekalif-i devlet ve masarıfat-ı 

memleket Medine-i mezbûrede sâkin ve mütemekkin ahâli’i İslâm ve re‘âyâ tasarruflarında 

bulunan hatme-i avarıza bağlı emlâk ve arâzi ve hâl ve mahâlline göre tevzi‘  ve tahsîl 

olunmakta iken bir müddetten beri ol münhabe tebasında bulunanları mugayir şurut 

uhudhane’i avarıza bağlı emlâk iştirasıyla re‘âyâdan müte‘akinlerinin ve onların katkılarının 

isimlerine hüccet ve temessük ettirerek kendileri sûret-i zâhirde müstecirin ikamet etmekte 

olduklarından emlâk-ı mezkûre sahibleri tekalif-i memleketten hisselerine isabet eden tekalifi 

müstecirleri olân müstecirden istinaden ilave nerad etmekte ve Saltanat-ı Seniyye’min itaat 

hayrı hayriye güzâr re‘âyâsından olânlar sonradan bir takrib ol mütehabe konsolos vekilleri 

tarâflarından yedlerine patente kağıtları alarak müstemlik da‘vasıyla onlar dâhi hisse 

tekaliflerini tediyeden muhâlefet eylemekte olduklarından bunların husûsu tekalifi dâhi sâir 

ahâli’i İslâm re‘âyâya tarh ve ‘amel olunarak bu vecihle çend seneden beri medine-i mezbûra 

ahâlisinin kese ziyâdeden giriftar olmuş ve bundan böyle dâhi o misillülerin hisse tekalifleri 

tahsîl olunmadığı hâlde ahâli’i memleket tekalif ve İrade’i edaya kadar teyab olamayacakları 

tenbih olunmuş olduğundan bahisle ol babda emr-î şerîfim südûrunu medine-i mezbûrada 

sâkin ve mütemekkin ehl-i İslâm ve re‘âyâ tarâflarından bi’l-î‘lâm ve muhzır istid‘a ve 

istirham olunmuş olub vakt mersûmların bu misillü harekete kasıtları meham-ı Devlet-i 

‘Âliyye ve mürettibatı Saltanat-ı Seniyye’min kat’-iını mûcib ve fukara ve zayıf ve acize ve 

re‘âyâ gadr ve hasarı müstelzim ve mensub olduğundan başka beynel devei meragi olân ‘uhud 

ve şuruta dâhi mukabir ve münafi olunmaktan nâşi bu husûsta beher hâl men‘ ve def‘iyle 

şiraze’i nizâm memâlik-i Devlet-i ‘Âliyye’min iltihamlarından ve hayesi lâzımeden ve 

müste’men taifesinin memâlik-i mahrusemde emlâk ve arâzi  

 

Sayfa 222 

 

temlik ve iştira eylemeleri ve konsolos ve konsolos vekillerinin Saltanat-ı Seniyye’min hazine 

güzâr re‘âyâsına tenfiz ve pasaport kağıtları vermeleri memnu‘iyeti bi’l-cümle düvel 

elçilerinin kabûl ve itarâflarıyla karargir olân nizamı hukukiyesinden olmağla evvel emirde o 

misillü müsteminatının Medine-i mezbûrada mütemekkin oldukları haneler ve emval-i sâireyi 

re‘âyâ Saltanat-ı Seniyye’mden her kimin üzerinde ise tahri ve tahsis birle bit tahkik hâl ve 

tehammülüne göre icâb eden hisse tekalifleri hâsılı sahiblerinden tamamen tahsîl olunması ve 

bunları müte‘emmin taifesi tahsîl ile hisse-i tekaliflerin verdirmemek isterler ise yine birle 

‘uhde’i ve şarta’i bir güne i‘ane sarahatleri olmayacakları kendilerine dostane ifade ve tefhim 

olunarak rehin-i semi‘ i‘tibar odası ve eğer mukim oldukları hane ve emlâk kendileri 
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münaye’a etmiş olub da mevazi‘ sûreti ile re‘âyâ-yı Devlet-i ‘Âliyye’m ismine temessük 

ettirmiş oldukları ber nehci şer‘i ate beyyün eder ise emlâk mezkûre eğer behasıyla devabir 

sulunan zimmiye veyahut re‘âyâ-yı Devlet-i ‘Âliyye’mden ihzaline ferağ-ı sahih ile füruht 

ettirilerek müstehin yedinden şer‘ kılınmış husûslarına mübâderet ve bâ tenbih ve himaye 

maddeleri memnu‘iyetine edâ’i mukaddem ve mu‘ahher sahika’i saray sudûr olân evamir-i 

şerîfemde tafsil ve berât olunduğu vechile bâ‘de-l yevm ol mekule Devlet-i ‘Âliyye’min cizye 

güzâr re‘âyâsından hiç karan elçi ve konsolos ve konsolos vekili tarâflarından tenfiz ve 

pasaport kağıtları ahzına ruhsat verilmesi ve mukaddem bulunanlar var ise onların dâhi vatan 

ve valanileri bit tahkik yedlerinde bulunan tenfiz ve pasaport kağıtları ahz ve kendileri hükmü 

raiyete idhâl birle zimmetlerinde teraküm eden hisse-i tekalifleriyle bundan böyle varsa 

olacak tekaliflerin hisseleri tamamen ahz ve tahsîl kılınması emr-îne sıdk-ı ru'yet eylemek 

fermânım olmağın ‘ilamen ve tenbihen mahsûsen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve [boş] ile 

tesyâr olunmuşdur imdi memâlik-i mahrûse-i padişahanemde mütevettin olân ehl-i İslâm ve 

re‘âyâ zat-ı hilafet simat mülükâne’me hâli‘an Cenâb-ı Kibriya olarak kendileri merkez 

ra‘iyetlere sâbit ve istikamet ile feliza ubudiyeti icrâ eyledikçe bî hasbül re‘âyâ kendilerinin 

himâyet ve şevkati seniyye-i padişahaneme bi’l-vücûh istihkakları derkâr ve tekalif husûsunda 

ehl-i İslâm ve re‘âyâ siyan evtan muktezayı şuruta ve nizamdan idüğü iştikan olmak hasebiyle 

bu babda sagir ve kebir ve gani ve fâkir müsavi tutularak her zayıfın emlâk ve arâzi ve hâl ve 

tehammüllerine göre hisselerinin ber-vech-i tesviye ve tahsîliyle cümlesinin gadr ve hasardan 

himayesi ve bâlâda muharrer olân tenbihât Mülûkâne’min dâhi temamca ifasıyla nizâmı mülk 

Saltanat-ı Seniyye’mi ahvalden vakayesi husûslarına kemâliyle itina ve dikkat eylemek kat’-i 

matlubu mülükânem idüğü ağmaz ve rehavet ve hatır ve gönüle ra‘iyetle tenviri vâzi‘ ve hâlet 

vukû’una ber-vecihle rızâ-yı padişahanem olduğu melukunun oldukda ber-vech-i muharrer 

‘amel ve herekete himmet ehaz imal hayriyet iştimal cihandaranem olân istihsâl refah-ı hâl 

fukara ve za‘ifa emir-i ehemmiyete sıdk vasi‘ ve kudret ve hilâf-ı evza ve harekete era’e 

ruhsat bî gayet tehaşi ve mücanebet eyleyesin ve siz ki na'ib vesâ’ire mûmâileyhimsiz 

mazmûn emr-î şerîfim sizin dâhi meczûmunuz olarak mûceb ve muktezası üzere ‘amel ve 

harekete bi’l-ittifak mezîdi ihtimâm ve dikkat ve hilafından tehaşi ve mücanebet eylemeniz 

bâbında  

Fi Evâhir-i R 247 

 

1560  

Bosna Valisi ve Kilis ve Hersek ve Turhâl Sancakları Mutasarrıfları olub İzvornik 

Sancağ’ı da kendisine verilen, Mahmûd Hamdi Pâşâ’ya hükümdür. 
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Hâlâ Bosna Valisi ve Kilis ve Hersek ve Turhâl Sancakları Mutasarrıfları olub bu def‘a 

İzvornik Sancağ’ı dâhi İlhâken ‘uhdesine tevcih ve ihsan-ı Hümâyûn’um olân vezirim 

Mahmûd Hamdi Pâşâ iclâlehûya hüküm  

Sen ki vezir ve dirayet semir meşarûnîleyhsin sen vüzerayı sadık ical ve vükelayı deratü-l 

eşhah beyninde kemâl-i karu-l kâhı ve fetanet ve zariri meham iştabı ve sâbık ile ma‘ruf ve 

musaddak olarak ibtidayı teşakiden beri mesirde devşi hamiyet işrak (...) kılınan kâffe-i-i 

mehham ve husûsatı Devlet-i ‘Âliyye’mde sezerde meydan zuhûr olân gayret ve sadakatin 

nezd-i mekar mevkuf padişahanemde ma‘lûm ve hevadâ ve bundan böyle dâhi zat-ı uyun 

tensihatların Devlet-i ‘Âliyye’i ebedi ol karar ve saltanatı Seniyye-i sermedi ve ve-l istimrarı 

lâyık ve mizahı avaz istirac hidivâneme mutabık ve icâb-ı dikkat ve hâlâ muvâfık nice nice 

hüsn-ü hizmet ve sadakat beruzi memul ve inşallahu Te‘âlâ (...) olân Bosna Eyaleti’nin 

kariben ırs-ı vücud istikbadan tathiriyle istihsâl idüp hüsn-ü hâl ve ahâli ve fukarasının saye 

merahi mevaye’i Mülûkâne’mde husul-ü refah ve deramiş mâli emr-îne müttefikinin eltaf 

vechiyeden mes’ul ve müstemüste‘a olduğuna binaen avâtıf-ı galibe’i şamiline elakârm 

şahane ve avarıf-ı behiyye’i kamile ehkarım şehni Şahane’mden şerefbahşayı sâhife’i sudûr 

olân Hatt-ı Hümâyûn meyan ukurun avaranem mûcibince zikrolunan İzvornik Sancağ’ı 

‘uhdende olân eyalet ve sancaklara eshaf sana tevcih ve ihsan kılınmış olmağla vusûlü 

fermân-ı celîlü’l kavanemde mecbul olduğunun gayret ve sadakat ve ağnaz merzi ve seca‘at 

iktizası ve emr-î fermân Mülükâne’m muktezası üzere bu sene maslahatta derkâr olân sa‘i ve 

aklamına erdirip be‘une Te‘âlâ kuvve karbiyeye gelmiş olân şu gailenin Sadr-ı ‘Âzam 

tenbude şeyh ve vekili mutlak kaviyyül hemem ile bi’l-muhabere berât-ı ikdam enva‘ı 

cayiresinin istihsaline sıdk rayi cehd ve takad ve düvel-i mezbûru dâhi tarâfından mütesannıf 

ve re‘âyâ berur mütesellim ile zabt idüp def‘ vâki‘ erbâb-ı fesad ve hacib ve fukara ve zaifa 

ibad ve imar mevkin ve belad husûslarına ihtimâm ve dikkat ve evamir-i ‘aliye’i 

Mülûkâne’me ‘uhdene ihâle olunan kâffe-i husûsatı mehur lâyıkatın idâre ve ru'yet ve cümle  

 

Sayfa 223 

 

üzerine best-i cenah Rafet ve neşri‘ müesser şevkat ve adalet ile her hâlde tarâf-ı eşrar-ı 

padişahanem için cümleden istincevab ilan-ı Hayriye sadarat eylemek fermânım olmağın 

me’mûrunu şamil Divân-ı Hümâyûn’umdan mahsûsen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve 

tevcih hükmü mütteFime matluben [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyet me’mûrunun 

m‘alûmun un oldukda ber-minvâli muharrer ‘amel ve hareketle senden memul ve müntezir 

şahanem olân asarın reşi‘ası ve hamiyetü-l vâzi‘imini bundan böyle dâhi ibraz ve zuhûr ile 
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hakkında derkâr ve tezvir vermesi bedidar olân tevcihat mekar-ı makayat şehriyaranemi bir 

kat’-i dâhi tesir ve istikrara senareFikadına cehd ve takad ve lâzımül inhâ olân ahval ve asarı 

peyderpey deryar bâ‘de-l karar Mülûkâne’me ve Sadr-ı ‘âzamım meşarûnîleyh tarâfına tahrir 

ve iş‘ara müsara’at eylemen bâbında  

Fi Evâ’il-i M 248 

 

1561  

Galata’da gerçekleşen yangında hasar gören Rum Kilisesi’nin papaz odalarının yeniden 

inşaası konusunda gerekenlerin yapılması husûsunda, Karik Hassa-i şahane 

Beylerbeğisi Ahmed Pâşâ’ya Galata Mollası’na ve Divân-ı Hümâyûn’umdan 

Abdülhâlim Bey’e hükümdür.  

Hâlâ Karik Hassa-i şahanem Beylerbeğisi Ahmed Pâşâ dâme me‘aliye ve Galata Mollası’na 

ve hocagan Divân-ı Hümâyûn’umdan ebniye’i hassam Miri Abdülhâlim zîde mecdihûya 

hüküm  

Mahruse’i Galata mûzafatından Tarabya Karye’sinde vâki‘ bir bab Rum Kilisesinin papas 

odaları bundan akdem vukû’u bulan harikte muhterik olduğuna mebni müceddeden binâ ve 

inşasına müsaade’i seniyyem erzan kılınmış karye'i mezbûre re‘âyâsı bâ ‘arzuhâl niyaz ve 

istirham olunmuş ve husûsu mezbûr ekine’i hassam miri mûmâileyh ledil havale tarâfından 

mutemer hâlife irsâliyle muayyene ettirdikte inşası istid‘a olunan odalarını evamil kensayı 

mezbûrun dahilinde olarak muhterik olmalarından mukaddem iki yüz seksen sekiz arşın on 

sekiz parmak kadimi papas odası olduğunu karye'i mezbûre muhtarı ‘Osman ve ahâlisinden 

Mehmed ve Hüseyîn nam kimesneler ahyar ve el-hâletü hazihi inşa‘ası niyaz ve istirham 

olunan ebniye yüz seksen bir buçuk ve mutbah su termesi yirmi arşından ibaret olacağını 

hâlife’i merkûm ifade ve nezkâr eylediklerinden bahisle ol vecihle inşa‘ası mahzurdan salim 

ise de mücerred iradesine ve menud idüğünü î‘lâm ve bir kıt‘a resmini takdîm eylemiş 

olmaktan nâşi muktezayı mergisi bi’l-fi’il Şeyhü’l-islâm ve müftiü’l enam olân besenci zâde 

mevlana Es-Seyyîd ‘Abdülvehhab edâmallâhû Teâlâ fazlûdan ledil istifa bir mahâlde vâki‘ 

kâdim manastırın odaları muhterik ola ola manastırın rahibleri odaları vâzi‘ kadimi üzere 

nesne ziyâde eylemeksizin tamire kâdir olurlar mı el cevab olurlar deyû bir kıt‘a fetevâyı 

şerîfe verilmiş ve keyfiyet huzûr-î lami‘ olunur tacira lâzıme ledil ‘arz mesağ şer’i şerîf 

olduğu vechile mukaddemce muhterik olân odaların ol vecihle binâ olunmasına bâ hüccet 

verilmesi mazmûnunda Hatt-ı Hümâyûn şevket makrun şahanem sâhife berâyı sudûr olmuş 

olmağla mantûk münifi ve fetevâyı şerîfe me’el celaletdarlığı üzere ‘amel olunmak fermânım 

olmağın rahsını şamil işbu emr-î celîlü’l kadrim icrâ ve tesyâr olunmuşdur imdi mesağ şer’i 
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şerîf olunduğu mâru-l beyan odanın binâ ve inşa‘asına müsa‘ade behiyye’i şehriyaranem 

bedriğ ve erzan kılındığı ve bu vesile ile ziyâdesine ihdasına era’et ruhsat olunmak ve 

zannında fukaradan bir akçe ve bir habbe ahz ve tahsîl kılınmak caiz olduğu siz ki ferik 

hassam Pâşâ ve mevlana ve Embiye-i Hassa’m miri mûmâileyhimsiz m‘alûmunuz oldukda 

ber-vech-i muharrer ‘amel ve harekete mübâderet ve hilafından tevakkî ve müba’adet 

eylemeniz bâbında   

Fi Evâ’il-i M 248                      

Ordu-yu Hümâyûn’da tahrir olunmakla gelip kayd olunmuşdur 

 

1562  

Bosna’da meydana gelen olaylarda Hüseyin Kavalan isimli hainin hakkından lâyıkıyla 

gelen Hersek Sancağı Mütesellim’i Ali Pâşâ’nın, başarılarından dolâyı kendisine Rumeli 

BeylerBeyliği’nin verilmesi ve bundan sonraki görevlerini de lâyıkıyla yerine getirmesi 

husûsunda, Ali Pâşâ’ya hükümdür. 

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Hersek Sancağı Mütesellim’i olub bu def‘a 

‘uhdesine Rumeli Beylerbeyliği pâyesiyle Rende-i Mir-i Miran-ı tevcih ve ihsanı 

Hümâyûn’um olân ‘Âli Pâşâ dâme mealiyeye hüküm 

Sen ki Pâşâyı mûmâileyhsin senin öteden beri tarâf-ı saltanatı seniyyeme sadakat ve 

istikametin zâhir ve eyalet-i Bosna da tahdis eden fesadın sebebinüstakili olân Hüseyîn 

Kavalan nâm hain tarâfından üzerine sevk olunan tahviş eser ile bâ muharebe mazhar fevz ve 

hazıreyn ve mütesellim bulunduğunun Hersek Sancağı ahâlisine dâhi vasayayı hicabiyeyi 

tefhim ile ekserisini hain merkûm tarâfından red ve kervan iderek şayan-ı ‘inâyet ve atıfet 

olduğunun bedihi ve bâhir olmağla hakkında mezîd-i ‘inayete şahane ve mezîdi ra‘ikati 

padişahanem zuhura getirilerek Rumeli Beylerbeyisi pâyesiyle ahdine bir tedbir mirası tevcih 

ve ‘inâyet buyrulması bi’l-fi’il Sadr-ı ‘Âzam setude şeyh ve serdarül kerem hazreti ilmim 

tarâfından inhâ ve ihtimas olunup tarâfı eşref-ü malukaneme sıdk ve istikamet ile hizmet 

edenler haklarında öteden beri atıfet-i Seniyye-i cihandaranem musaddak ve be‘uzul ve senin 

bir sene zarfında uğur meyan müfur Şahane’mde hüsn-ü hizmet ve sadakatin nümâyan olub 

bundan böyle dâhi siz ki deyni Devlet-i ‘Âliyye’me lâyık ve İrade’i merci’iade’i tacidaraneme 

mutabık hizmet zuhuru memul olmak hasebiyle Sadr-ı ‘âzamım meşarûnîleyhin inhası vechile 

kemâkan hersek Sancağı mütesellimliği idâre eylemek üzere ihka ahidkârane’i Mir-i Miran-ı 

tevcih ve ihsan-ı Hümâyûn’um olmağla zemkire mezkûr olân maye’i dirayet ve fetanet ve 

sadakat ve hamiyet muktezasınca livayı mezbûr mütesellimliği zabt-u rabt ile himâyeti fukara 
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ra‘iyet husûsa’i dikkat ve ha’ile merkûmun ve sahihâların tâbi‘iyet ile sûret-i şekavette imrar 

eden eşkıyanın bî hul Devlet-i ‘Âli ter ve termirleri mâlikâne Sadr-ı ‘âzamım meşarûnîleyh ile 

hâlâ bi’l-istiklal bu sene vali düstûr-î vezirim Mahmûd Hamdi Pâşâ iclâlehû me'mur olarak 

Asakir-i küllîye ile ol tarâfa azimetleri İrade-i Seniyye’m muktezasından olmağla 

meşarûnîleyhüma tarâflarından sana tevcihle irade ve iş‘ar vâki‘ olursa ona göre harekete 

mübâderet ve erbabı fesadın tediye ve terbiye ile ehl-i ‘arz güruhunun kendi hâlinde olân 

fukara ve reâyânın istihsâl edenlerine bezli vasi mukarred eylemek fermânım olmağın 

me’mûriyetini hâvi işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve tevcih hükmü münifime matluben [boş] 

ile tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyet İrade-i Seniyye’m ma‘lûm hamiyet-i lüzûmun oldukda 

bundan böyle dâhi İrade’i rızâ-yı cevabı ve istikamette bâbircayı ş’ayan olarak livâ-yı mezkûr 

kazâlarının ırs-ı vücud eşkıyadan mazhar ve tesviyesi emr-înde meşarûnîleyh tarâflarından 

sana tevcihle irade zuhûr ederse icrâyı iktizasına mübâderet ve zat-ı şevket simat 

Mülükâne’mle (...) olân fukarayı ra‘iyet ve acize’i memlekette zülum ve te‘addiden 

vefayeleriyle esbabı himâyete vaziyetlerini istihsâl bezl-i miknet eylemen bâbında  

Fi Evâ’il-i Râ 47 

 

Sayfa 224 

 

1563 

Başı boş bir şekilde gezen taifenin Sivas ve Bozok ve Kırşehir Sancaklarında yerli hâlka 

zarar verdiklerinden dolayı, bu konuda gereken tedbirin alınması husûsunda, Yeni İl 

Voyvodası’na hükümdür. 

Yeni il Voyvodası [boş] zîde mecdihûya hüküm 

İkra ‘aşayirminden bazı hıyanet Beşeler, Sivas ve Bozok ve Kırşehir Sancaklarında Zile hassı 

dahilindeki geşt-ü güzâr ve hilâf-ı şer’i şerîf katl-i nüfus ve gasb-ı emval harekata ictisar ve 

ibnasıyla dâhi icrâyı rahte ve hasar etmekte olundukları mukaddemce tahkik ve istihbar 

olunup zamanı meyamet iktiram Şahane’mde her tarâfın emin ve âsâyiş  le ahâli’i fukara ve 

acize ve zaifenin saye ve merhamet vaye’i Şahane’mde müsterihü-l bayi olânları ehaz-ı 

matlûb mültezim Mülükâne’m olduğuna ve mamaFih ikrad-ı mezbûre eşkıyasının hilâf-ı 

şeriat gara bu misillü harekete cüretleri min küllül vücûh rızâ-yı me‘âli der nesabayı 

şehriyaraneme zaki‘ ve mugayir idüğüne mebni eşkıyayı mezbûrenin Sancakları 

derunlarından tard ve def‘alarıyla fukara ve zaifanın refah ve rahatlarına ikdam ve mübâderet 

olunmak bâbında tenbihi hâvi Sivas ve Bozok ve Kırşehri Sancakları mütesellimleriyle Zile 



369 

 

hassı voyvodasına vesâ’ire lâzım gelenlere hitâben başka başka tasyir ve tesyâr kılınan 

evamir-i şerîfem mûciblerince ol tarâflardan tard ve ayad olunacak ikradın eşkıyasının 

sığınacak yerleri olmayarak Yeni İl voyvodalığına merbut ‘aşayir ve türkmenatın bayrağına 

tecmi edeceği mahfuz olunduğundan bahisle yeniil toprağına gelenleri ol varis oradan dâhi 

tard ve ef‘alleri bâbında emr-î şerîfim südûru sen ki voyvoda mûmâileyhsin bu def‘a 

Dersa‘âdet’ime vârid olân arife kere derc ve istid‘a olunmuş olmaktan nâşi keyfiyet mâhiran 

racili Devlet-i ‘Âliyye’mden hâlâ Darphâne-i Âmire’m nazırı Es-Seyyîd Abdûrrâhman Nafiz 

dâme mecdihûdan ledil istiklam husûsu mezbûr zımnında mukaddemce sudûr eden evamir-i 

‘Âliyye’m misillü sana hitâben dâhi emr-î şerîfim ısdarı ru'yet minvâl idüğünü î‘lâm ve 

defterdarım ‘Âli Necib Bey dâme ulüvvuhu dâhi ifade ve ifham etmeleriyle vech-i meşrûh 

üzere ‘amel ve hareket olunmak fermânım olmağın sana dâhi mahsûs işbu emr-î şerîfim ısdar 

olunmuşdur imdi zikrolunan sancaklardan o mekule tard vâki‘ olunan ikrad eşkıyası yeniil 

voyvodalığına merbut ‘aşayir ve türmanat derunlarına girmek da‘iyesiyle ol tarâfa gelenleri 

olursa oradan dâhi âlâ iyihâl tard ve def‘leriyle şer‘ ve mazaratlarından ‘aşayir merkûmenin 

muhafazaları esbabının istihsali senden matlubu mülükânem idüğü ve bu babda ağmaz ve 

rehavet vukû’una ber-vecihle rızâ-yı şerîfem olmadığı m‘alûmun  oldukda ber-vech-i 

muharrer ‘amel ve hareketle infâz emir ve İrade’i şahaneme ihtimâm ve dikkat ve hilafından 

tevakkî ve müba’adet eylemeniz bâbında  

Fi Evâsit-i M 48  

 

1564  

Tashih olunduğu vechile tebdil olunmuşdur  

Bağdad Valisi Davut Pâşâ’nın, yedi neferinin Vidin’e gidene kadar yol üzerinde 

ihtiyaçlarının karşılanması husûsunda, Dersa‘âdet’ten, Vidin’e varıncaya kadar yol 

üzerinde bulunan kazâların kadı, naib, âyân  memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş 

erlerine hükümdür. 

Dersa‘âdet’imden, Vidin’e varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbı zîde 

fazlühûma, â’yân  ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erleri zîde kâdrihûma hüküm 

Bağdad Valisi sâbık Davut Pâşânın mukaddemce Dersa‘âdet’ime celb edilmiş olân 

avnesinden yedi neferi muktezayı İrade-i Seniyye’m vechine Vidin’de iskân ahval ve lâzıme 

muhafazaları icrâ kılınmak üzere bu def‘a Vidin’e gönderilmiş olmağla siz ki kûzat ve nevvâb 

vesâ’ire mûmâileyhimsiz eşhası merkûme Dersa‘âdet’imden, Vidin’e varıncaya kadar esnâyı 

râhda uğradıkları kazâ ve merhâlelerden birer gecelik yem ve yiyeceklerinin masrafı olân (...) 
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kazâlar tarâflarından tedarik ve itasıyla ve yollarda dâhi firardan muhafazaları esbabının 

istihsali husûsuna dikkat olunmak fermânım olmağın tenbihen ve ihtimâmen işbu emr-î 

celîlü’l kadrim isdâr ve tesyâr olunmuşdur imdi merkûmlar Dersa‘âdet’imden, Vidin’e 

varıncaya değin minvâli tarîkte dâhil oldukları kazâlarda birer gecelik yem ve yiyeceklerinin 

vergilerine muktezi olân hayvanatın itasıyla esnâyı tarîkte firar edememeleri ve sa’ilini 

istikmale mübadelet eylemeniz İrade-i Seniyye’m mukteza idüğü m‘alûmunuz oldukda ber-

vech-i muharrer ‘amel ve harekete bilâ tehad kemâli ihtimâm ve gayret ve hilafından tevakkî 

ve müba’adet eylemeniz bâbında  

Fi Evâsit-i M 48 

 

1565 

Bu dâhi aslı gibi tefhim olunmuşdur  

Bağdad Valisi Davut Pâşâ’nın, yedi neferinin Trabzona gidene kadar yol üzerinde 

ihtiyaçlarının karşılanması husûsunda, Üsküdar’dan Trabzon’a varıncaya kadar yol 

üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân  memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş 

erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Üsküdar’dan Trabzon’a varınca vâki‘ hükkâm vesâ’ire eşhası merkûmeden diğer yedi 

neferinin dâhi Trabzona gönderildiği beyanıyla aslı gibi  

 

1566  

Dersa‘âdet’ten, Bergos’a, 500 kese akçenin teslimi için gereken tedbirin alınması 

husûsunda, Dersa‘âdet’ten, Ayvalı Bergosa’ya varıncaya kadar yol üzerinde var olan 

kazâların kadı, naib, âyân  ve zâbit memleketin ileri gelenlerine hükümdür. 

Dersa‘âdet’imden, Ayvalı Bergosa varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbına, 

â’yân  ve zâbıtan ve vücûh-ı memleket zîde kâdrihûma hüküm  

Dersa‘âdet’im lâzımesi içün Ayvalı Bergosa İskelesi’nden zâhire mübaye‘asına me'mur pir 

Ahmed zîde kâdirihûya isâl etmek üzere bu def‘a ‘alel hesab olarak zâhire hazinesinden bi’l-

ifraz hazine-i bend ile adamı Süleyman nam kimesneye beş yüz kese akçe teslîm ve irsâl 

olunmuş olduğundan bahisle hazine-i merkûmenin Dersa‘âdet’imden, Bergos’a varınca dâhil 

olduğu kazâlardan emin ve mahfuz mahâllere gönderilûb muhafazasına dikkat olundukda dâhi 

yanına miktarı vâki‘ müslim hibeli neferatı tedkîkiyle bi’l-emin ve İslâm mûmâileyh tarâfına 

irsâl ve isâle ihtimâm ve dikkat olunmak bâbında emr-î şerîfim südûrunu Dergâh-ı Mu‘allam  
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Kapucû-başılarından hâlâ Zâhire Nazırı veleeddin dâme mecdihû bâ takrir ihâle ve inhâ 

olmağla vech-i meşrûh üzere ‘amel ve hareket olunmak fermânım olmağın imdi siz ki kûzat 

ve nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz hazine-i mezkûra Dersa‘âdet’imden, Bergos’a varınca 

hilal-i râhda herhanginizin taht-ı Kazâsı’na dâhil olursa me'mur mahâllere gönderilûb 

muhafaza ve muhareselerinin istihsaline dikkat ve kerir oldukda dâhi yanına miktarı kifaye 

teslîm cebelü neferatı tedkîk iderek eminen ve salimen mübaye‘acı mûmâileyh tarâfına isâle 

bi’l-ittifak ihtimâm ve müsara’at eylemeniz İrade-i Seniyye-i Mülükâne’m muktezasından 

idüğü ve ağmaz ve rehavet vukû’uyla hazine-i merkûmeye mâ‘al olunduğun bir güne zarar ve 

kezir isabet etmek ihtimâli olursa ol kazâdan iki katı olunacağından gayrı hükkâm ve 

zâbıtanın mahâllerine hüccet ile icrâyı tediyelerine ibtidar kılınacağını m‘alûmunuz oldukda 

ber-vech-i muharrer ‘amel ve harekete ikdam ve müsara’at ve hilafından tevakkî ve 

müba’adet olunmak bâbında  

Fi Evâsit-i M 48 

 

Sayfa 225 

 

1567  

Sûrre-i Hümâyûn’un Hicaz’a sağlimen varması konusunda eski Mısır Valisi Mehmet Âli 

Pâşâ’nın üzerine düşeni yapmadığı ve bu konuda gerekli emniyet tedbirlerinin alnması 

ve Sûrre-i Hümâyû’nun gereken yerlere ulaşması husûsunda, Şam-ı Şerîf Valisi el-hâc 

Ali Pâşâ’ya hükümdür. 

Hâlâ Şam-ı Şerîf Valisi ve mir Hacı vezirim el-hâc ‘Âli Pâşâ iclâlehûya hüküm 

Mısır Valisi sâbık Mehmed ‘Âli Pâşâ nâm (...) cümleye (...) olmak üzere bu sene-i 

mübarekede bir mutâd ‘izâm ve î‘lâm olunan haccacı zevil ibtihacın avk tehirine seyr olub 

Sûrra-i Hümâyûn’um dâhi ileri götürülmeyerek el-yevm esnâyı râhda kalmış ise de tem Cidde 

teali şark hadimin celilü’l müttekini zat-ı hilafet simat Mülûkâne’me saye-i iftihâr olân 

harameyni şerefeyn ahâlisinin bu misillü tatyiliyat mik’iade’i Saltanat-ı Seniyye’mden ol 

vecihle geri kalmaları nezd-i merahi müfur tacidaranemde ber-vecihle reva görülemediğine 

binaen bu def‘a avarıf-ı seriyye’i padişahanemden imaret-i şerîfe’i Mekke-i Mükerreme 

‘uhdelerine ihâle kılınarak canîb-i hicaz (...) ‘izâm olunmuş olân şerîf gayrı latif dâme 

sa‘ideye mihmandar nasb ta‘yin kılınan Dersa‘âdegâh Mu‘allam  Kapucû-başılarından şeyh 

dâme mecdihû Sûrra-i Hümâyûn’umu dâhi esnâyı râhdan ledel istihsâl mahâlline isâle me'mur 

kılınıp bulunduğu mahâlden şer’i şerîfe kadar esnâyı râhda muavenet mukteziyenin icrası 
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bâbında diğer bir nokta emr-î şerîfim isdâr ve i‘tâ  olunmuş olmağla sen ki vezir 

meşarûnîleyhsin bî yemini Te‘âlâ Sûrra-i Hümâyûn’um kapucû-başı mûmâileyh secaatiyle ve 

Şerîf meşarûnîleyh ile (...) varup oradan canîb-i hicaza tevcih ve azimetleri sırası geldikte 

mecbul olduğunun kâr-ı agahı derviş ve asarı sandık ve hamiyet iktizası ve irade-i hayriyyet 

‘aliye’i Mülükâne’m muktezası üzere mukaddemce bu sene-i mübareke için Şam-ı Şerîf’te 

nehi ve ihzâr olunmuş olmağla mürattıbatı hicaziyeden işbu sırra’i Hümâyûn’um ve emânet-i 

sâirenin tahmilleri için hiyaneten ve muhafazaları içün neferata da'ir her ne muktezi ise 

tamamen ve mükemmelen verip ve kapucû-başı mûmâileyh dâhi mürettibatı mezkûreden 

zaruri olân senedi kifayet edecek sûretle ve muhasılı şu Sûrra-i Hümâyûn’umun sakinen ve 

müsterihen haremeyni Muhteremeyn’e kifayeti nemune esbab ve vesile’i mütevekkif ise 

öylece ifaya dikkat eylemeyi husûsuna İrade-i Seniyye-i Mülükâne’m ta‘allûk etmekle vech-i 

meşrûh ‘amel ve hereketle ıspat müdde‘ayı hayrı havale’i sadakate bezl ve sa‘i kudret 

eylemek fermânım olmağın şerefpaşın sâhife’i sudûr olân Hatt-ı Hümâyûn’um mûcibince 

tenbihen ve mahsûsen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve mühimmattar mûmâileyh ile tesyâr 

olunmuşdur imdi bu husûs sana benden müstefni olduğu üzere mevadı sâireye kıyas 

olunmayıb dâhil ve itina beldeteyn fehimeteyn hizmeti olduğuna mebni bâlâda beyan olunan 

vesaya ve tenbihât-ı şahanem üzere hüsn-ü tesviye ve ifası kat’-i İrade-i Seniyye-i 

Mülükâne’m muktezasından idüğü ve ol babda imaz ve tesamih ber-vecihle caiz olduğu 

m‘alûmun  oldukda ber-minvâli muharrer ‘amel ve hareketle ifade emir ve İrade’i 

padişahanem ikdam ve iksa ve hilafına tevakkî ve mübaadet eylemen bâbında  

Fi Evâsit-i M 48 

 

1568  

Mısır Valisi sâbık Mehmet Âli Pâşâ’nın çeşitli tazyikleri sonucunda yerine varmayıb 

iade edilen Sûrra-i Hümâyûnun, bu sene sağlimen yerine teslim elmesi konusunda azami 

emniyet tedbirlerinin alınması husûsunda, Sûrra-i Hümâyûn’umun bulunduğu 

mahâlden Şam-ı Şerîf’e yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân, voyvoda, 

memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Sûrra-i Hümâyûn’umun bulunduğu mahâlden Şam-ı Şerîf’e yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzat 

ve nevvâbına, â’yân  ve voyvodagan vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm  

Mısır Valisi sâbık Mehmed ‘Âli Pâşâ nâm nemkeciramda cümle’i müsitaddan olmak üzere bu 

sene-i mübarekede bir mutâd ihram olunan Sûrra-i Hümâyûn’um ve gerek haccacı müslimin 

Şamdan ileri gidemeyerek geçende bi’l-fürur hile adet birle Sûrra-i Hümâyûn’um emini 

İbrâhîm Ethem dâme mecdihû ahâr husûsa me’mûran Ordu-yu Hümâyûn’um m‘aiyetinde 
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tevkif ve Sûrra-i Hümâyûn’um ile sâiren bi’l-cümle mekâtib ve imametlerin Dersa‘âdet’ime 

iadesi iş‘ar ve tenbih olunduğuna binaen el-yevm esnâyı râhda bulunmuş ise de bî hamdullahu 

Te‘âlâ şark hadâmeyn celîlü’l müttekini zat-ı hilafet simat Mülûkâne’me saye’i iftihâr olân 

Haremeyn muhteremeyn ahâlisinin bu misillü katbiyat mu‘tade’i Saltanat-ı Seniyye’mden bu 

vechile devrü iddiaları nezdi Hümâyûn zilliyet nemune tacidârenemde ber-vecihle reva 

görülemediğine binaen bu def‘a hilâf-ı hilye’i Mülûkâne’mden imaret Mekke’i Mükerreme 

ahd-ı kerine ihâle kılınıp canîb-i Hicaz mafiret terâne ‘izâm kılınmış olân şerîf Abdulmuttalib 

dâme saadehuya mihimmattar nasb u ta‘yin kılınan Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından 

Haşim dâme mecdihû Sûrre-i (...) Sefa Pâşâ ve müjdecibaşıların me'mur isâl olundukları bi’l-

cümle mekâtib ve emanetleri dâhi esnâyı râhda bi’l-istishab İnşallahuTe‘âlâ şerîf 

meşarûnîleyh ile bi’l-mu‘ayene harameyni Muhteremeyn’e isâl etmek üzere me'mur kılınmış 

ve Şam şerîften ileri Sûrra-i Hümâyûn’um muktezi olân kâffe-i levazımatın tanzim ve itası 

husûsu Şam-ıValisi düstûr-î vezirim el-hâc ‘Âli Pâşâ iclâlehûya mahsûs emr-î şerîfim isdâr ve 

tesyârıyla tavsiye ve tenbih kılınmış olmağla siz ki kûzat ve nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz 

zikrolunan Sûrra-i Hümâyûn’um bulunduğu mahlden Kapucû-başı mûmâileyh istihsaliyle 

Şam-ı Şerîf’e varınca esnâyı râhda her hanginizin taht-ı hükamet ve kazânıza dâhil olur ise 

münasib ve mahfuz mahâllere indirilip ve (...) oldukda dâhi nakle muktezi olân mekari bargiri 

daiyeler kazâlarınız tarâflarından (...) verilip bi’l-vücûh esbab-ı muhafaza ve muharesesi 

istihsâl kılınarak eminen ve sakinen Şam-ı Şerîf’e isâle bi’l-ittifak ihtimâm ve dikkat 

eylemeniz fermânım olmağın şerefyafta’i sudûr olân Hatt-ı Hümâyûn şevket makrun 

padişahanem mûcibince mahsûsen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve tesyâr olunmuşdur imdi 

bu husûs mevadı sâireye mukayyes olmayıb ve ecmilü’l itina beldeteyn fehimeteyn hizmeti 

olduğuna mebni ber-minvâli muharrer ‘amel ve harekete bi’l-ittifak kemâli ikdam ve 

mübâderet eylemeniz kat’-i matlubu mülükânem idüğü ve babda ağmaz ve rehavet ve delâili 

harice tekasül ve beta‘et vukû’uyla mazallahuTe‘âlâ Sûrra-i Hümâyûn’uma ve biz mahâlde 

zarar (silik) isabet eylemek ve bu sırada bilâ mûceb (...) ve tehîr olmak ihtimâli olunur ise ol 

mahâlin hükkâm ve zâbıtanın icrâyı tediyat lâyıka tehine ibtidar kılınacağı m‘alûmunuz 

oldukda ona göre intikâl emir ve fermân-ı Mülûkâne’me ziyâde itina ve dikkat ve hilafından 

tevakkî ve müba’adet eylemeniz bâbında  

Fi Evâsit-i M 48 
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Sayfa 226 

 

1569  

Dersa‘âdet’ten, gönderilen iki yük hazinenin yerine sağlimen ulaşması husûsunda, 

Dersa‘âdet’ten, belirtilen mahâle varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, 

naib, âyân, zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Dersa‘âdet’imden, zikri ati mahâle varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbı zîde 

fazlühûma, â’yân  ve zâbıtan ve bi’l-cümle iş erleri zîde kâdrihûma bi’l-fi’il Sadr-ı ‘Âzam 

senûde şeyh ve Serdar-ı Ekrem zafer-i alemim canibine bu def‘a çifte tâtâra teslîmen irsâl 

olunan iki yük hazinenin esnafa salimen meşarûnîleyhin bulunduğu mahâle isâli lâzımeden 

olmaktan nâşi siz ki kûzat ve nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz hazine-i merkûme 

Dersa‘âdet’imden, meşarûnîleyhin bulnuduğu mahâle varınca esnâyı râhda herhanginizin taht-

ı hükümet ve kazâsına dâhil olur ise emin ve mahfuz mahâlde kondurularak esbab-ı muhafaza 

ve muharesenin istihsaline dikkat ve kebdir oldukda dâhi iktiza eden bargirlerin verilen 

hükmü şerîfim mûcibince kavvan olarak serian tedarik ve itasıyla hazine-i merkûmenin 

tehammülüne ve muhatara olân mahâllerde dâhi muhafazasına vâki‘ müslim cebelü neferatı 

terkifiyle hıfz ve haraseti vesâirinin istihsaline mübâderet birle bi’l-emin vesselam cânib-i 

meşarûnîleyhe irsâl ve tevsili emr-îne ihtimâm ve dikkat eylemeniz fermânım olmağın 

mahsûsen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve irsâl olunmuşdur imdi hazine-i merkûme 

Dersa‘âdet’imden, meşarûnîleyhin bulunduğu mahâle varınca hilal-i râhda herhanginizin taht-

ı hükümet ve kazâsına varup dâhil olur ise me’mûra ve mahfuz mahâllere kondurularak 

esbab-ı muhafaza ve muharesenin istikmâline mübâderet ve icâb eden bargirlerin verilen 

hükmü şerîfim mûcibince nevane olarak serian tedarik ve itasına ve hatırlı olân yerlerde dâhi 

muhafazasına ve anı müslim cebelü terkikiyle muhafaza ve harasatı vesaili istihsâl olunarak 

meshub bi’l-eman ve İslâm meşarûnîleyhe irsâl ve isâli husûsuna bi’l-ittifak ihtimâm ve 

dikkat eylemeniz İrade-i Seniyye’m muktezasından idüğü ve bu babda ağmaz ve rehavet 

vukû’uyla mutâd olduğu hazine-i merkûmeye bir güne zarar ve kezir isabet eylemez ihtimâli 

olur ise ol muktezadan iki katı tazmin ettirileceğinden ma’ada hükkâm ve zâbıtan dâhi 

mahâllerine H’amel ile haklarından gelineceği m‘alûmunuz oldukda ber-vech-i meşrûh ‘amel 

ve harekete itina ve gayret ve hilafından hazer ve mücanebet eylemeniz bâbında 

Fi Evâsit-i R 247 
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1570  

Dersa‘âdet’ten, gönderilen bir yük hazinenin yerine sağlimen ulaşması husûsunda 

Dersa‘âdet’ten, belirtilen mahâle varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, 

naib, âyân , zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti 

Dersa‘âdet’imden, zikr-i ati mahâle varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] bi’l-fi’il 

Sadr-ı ‘Âzam senûde şeyh ve Serdar-ı Ekrem zafer-i ilmim canibine ‘Âsakir-i Mansûre 

mahiyesi olarak bu def‘a cefte tâtâra teslîmen irsâl olunan bir yük hazinenin emna‘ ve salimen 

meşarûnîleyhin bulunduğu mahâle isâli için  

Aslı gibi                                                                                                                 

Fi Evâsit-i Ş 247 

 

1571 

Dersa‘âdet’ten, gönderilen iki yük hazinenin Hüseyin Tatar’a sağlimen ulaşması 

husûsunda, Üsküdar’dan Antalya’ya varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların 

kadı, naib,, âyân  ve zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Üsküdar’dan Antalya’ya varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] Dergâh-ı Mu‘allam  

gediklilerinden Teke Sancağı Mütesellimi Sa‘id  zîde mecdihûya isâl etmek üzere bu def‘a 

Rikâb-ı Hümâyûn’um kâim-makâmı tâtârlarından Hüseyîn tâtâra teslîmen gönderilen bir yük 

hazinenin eminen ve salimen irsâli içün  

 

1572 

Dersa‘âdet’ten, gönderilen iki yük hazinenin Hâlep Valis’i düstûr-î vezirim Mehmet 

Pâşâ sağlimen ulaşması husûsunda, Üsküdar’dan Hâleb’e varıncaya kadar yol üzerinde 

var olan kazâların kadı, naib, âyân, zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti 

Üsküdar’dan Hâleb’e varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbına vesâ’ire [boş] 

Hâlep Valisi düstûr-î vezirim Mehmed Pâşâ iclâlehû tarâfına bu def‘a hazine-i bend ile 

gönderilen yük hazinenin eminen ve salimen meşarûnîleyhe isâliçün 

Aslı gibi  

Fi Evâhir-i Ş 247 
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1573 

Dersa‘âdet’ten, gönderilen 500 kese akçenin, Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından 

hâlâ Zâhire Nazırı iftihâr el-hâc Veli Bey tarâfından tayin olunan Hüseyîn isimli 

kimsenin sağlimen ulaşması husûsunda, Üsküdar’dan İzmir’e varıncaya kadar yol 

üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân , zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Üsküdar’dan İzmir’e varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] Dersa‘âdet’im 

lâzımesi için İzmir iskelesinden rayiç üzere zâhire mübaye‘asına me'mur (...) Bey zîde 

kadirühu mübaye‘a etmiş olduğu zâhire behasına mahsuben ‘alel hesab olmak üzere zâhire 

hazinesinden bi’l-ifraz hazine-i bend olânak Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından hâlâ 

Zâhire Nazırı iftihâr el-hâc veli dâme mecdihû tarâfından ta‘yin olunan Hüseyîn nam 

kimesneye teslîm olunan beşyüz kese akçe mûmâileyh tarâfına irsâl kılındığından bahisle 

hazine merkûmenin salimen irsâl ve isâli bâbında emr-î şerîf südûru Kapucû-başı mûmâileyh 

bâ takrir ifade olunmaktan nâşi  

Aslı gibi                                                                                                             Fi Evâhir-i S 247 

 

1574 

Dersa‘âdet’ten, gönderilen 500 kese akçenin, Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından 

hâlâ Zâhire Nazırı olan el-hâc Veli Bey tarâfından tayin olunan Hüseyîn isimli kimsenin 

sağlimen ulaşması husûsunda, Dersa‘âdet’den Selanik’e varıncaya kadar yol üzerinde 

var olan kazâların kadı, naib,, âyân  ve zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’ten, Selanik’e varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâm vesâ’ire Mir-i Miran-ı 

Kiram’dan hâlâ Selanik Sancağı Mutasarrıfı Vecihi Pâşâ dâme ikbalehûya mübaye‘a akçesi 

olarak mirmiran mûmâileyhin tâtârına teslîmen gönderilen bir yük hazinenin [boş] emin ve 

salimen irsâli için  

Fi Evâ’il-i N 247 

 

1575 

Gönderilen iki yük hazinenenin, Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından hâlâ Zâhire 

Nazırı tarâfından tayin olunan Hüseyîn isimli şahısa sağlimen ulaşması husûsunda, 

Dersa‘âdet’ten, Üsküdar’dan İzmir’e varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların 

kadı, naib, âyân, zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 
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Bir sûreti  

Dersa‘âdet’ten, zikri ati mahâle varınca yol üzenirde vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] bi’l-fi’il 

Sadr-ı ‘Âzam ve senûde şeyh ve Serdar-ı Ekrem zaferi ilmim canibinden olân ‘Âsakir-i 

Mansûre Alaylarının Ramazan-ı şerîf vahiyesi olarak tâtâra teslîmen gönderilen iki yük 

hazinenin  

 

1576 

Dersa‘âdet’ten, gönderilen 50000 kuruş bir yüklük hazinenin, Dergâh-ı Mu‘allam  

Kapucû-başılarından hâlâ Zâhire Nazırı iftihâr el-hâc Veli Bey tarâfından tayin olunan 

Hüseyîn isimli kimsenin sağlimen ulaşması husûsunda, Üsküdar’dan Edirne’ye 

varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân, zâbit ve bi’l-cümle iş 

erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Üsküdar’dan Edirne’ye varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] Adanada kâ’in 

münazile ‘Âsakir-i Mansûre için zâhire mübaye‘asına me'mur Dergâh-ı ‘Âli gediklilerinden 

Hüseyîn zîde mecdihûya bu def‘a mukata’ât hazinesinden teslîm olunan elli bin kuruş bir yük 

hazinenin mûmâileyh istihsaliyle Adanaya varınca eminen ve salimen isâli için  

Aslı gibi  

 

1577 

Dersa‘âdet’ten, gönderilen 12 yüklük hazinenin, Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-

başılarından hâlâ Zâhire Nazırı el-hâc Veli Bey tarâfından tayin olunan Hüseyîn isimli 

kimsenin sağlimen ulaşması husûsunda, Üsküdar’dan İzmir’e varıncaya kadar yol 

üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân, zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti Dersa‘âdet’imden, zikri ati mahâle varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâma vesâ’ire 

[boş] bi’l-fi’il Sadr-ı ‘Âzam senûde şeyh ve Serdar-ı Ekrem zaferi ilmim canibine isâl 

olunmak üzere bu def‘a cefte tâtârına teslîmen irsâl olunan on iki yük hazine miriyenin 

eminen ve salimen [boş] irsâli için 

Fi Evâhir-i N 247 
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sayfa 227 

 

1578 

Dersa‘âdet’ten, gönderilen belirli miktar akçenin, Mâden-i Hümâyûn Emini Osman Nur 

Bey’e sermaye akçesi olmak üzere çifte tâtârına sağlimen ulaşması husûsunda, 

Üsküdar’dan İzmir’e varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların, âyân  ve zâbit ve 

bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Üsküdar’dan M‘âden-i Hümâyûn’a varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] Mir-i 

Mirân-ı Kiram’dan hâlâ M‘âden-i Hümâyûn Emini ‘Osman Nur idâme ikbalehûya sermaye 

akçesi olmak üzere mirmiran mûmâileyhin cefte tâtârına teslîmen darbhane’i Âmire’m 

tarâfına gönderilen malûmul miktar hazinenin salimen M‘âden-i Hümâyûn’a isâli içün  

Fi Evâhir-i N 247 

 

1579 

Dersa‘âdet’ten, gönderilen, Çamur Ali Bey’e teslim olunan 42 bent 740 kuruşu 

hazinenin, Dergâh-ı Âli Kapucû-başılarından el-hâc Veli’ye sağlimen ulaşması 

husûsunda, Üsküdar’dan Samsun’ varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların 

kadılar, naibler, âyân, zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Üsküdar’dan Samsu’na varınca vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] Dersa‘âdet lâzımesi ve 

muktezayı İrade’i seniyye üzerine süvari asakiri mensurenin hayvanatları müddeti içün 

Samsun İskele’si ve civarında vâki‘ kazâlar ile Sivas ve Amasya ve Çorum ve Canik 

Sancaklarında mürettib zâhire ve (silik) behasına mahsûb zâhire hazinesinden bi’l-iktiza 

hazine-i bend olarak zâhire mübaye‘asına Çamur ‘Âli zîde kâdirihûya teslîm olunan bir yük 

kırk iki bent yedi yüz kırk kuruşu hazinenin salimen irsâl ve isâli bâbında emr-î şerîfe surunu 

Dergâh-ı ‘Âli Kapucû-başılarından el-hâc Veli dâme mecdihû bâ takrir ifadeden nâşi  

Aslı gibi 

Fi Evâsit-i L 247 
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1580 

Dersa‘âdet’ten, gönderilen, Çamur Ali Bey’e teslim olunan 12 yük hazinenin, Dergâh-ı 

Âli Kapucû-başılarından el-hâc Veli’ye sağlimen ulaşması husûsunda, Üsküdar’dan 

Samsun’ varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân, zâbit ve bi’l-

cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’imden, zikri ati mahâle varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâm vesâ’ire bi’l-fi’il Sadr-ı 

‘Âzamı senûde şeyh ve Serdar-ı Ekrem zaferi ilmim tarâfına bu def‘a cefte tâtâra teslîmen 

irsâl olunan on iki yük hazine-i miriyenin salimen ifası içün  

Aslı gibi  

Fi Evâsit-i L 247 

 

1581 

Dersa‘âdet’ten, gönderilen, Çamur Ali Bey’e teslim olunan 2 yük hazinenin, Dergâh-ı 

Âli Kapucû-başılarından el-hâc Veli’ye sağlimen ulaşması husûsunda, Üsküdar’dan 

Samsun’ varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân, zâbit ve bi’l-

cümle iş erlerine hükümdür.  

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’ten, zikri ati mahâle varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâm vesâ’ire bi’l-fi’il Sadr-ı 

‘Âzam senûde şeyh ve Serdar-ı Ekrem zaferi ilmim maiyetinde olân ‘Âsakir-i Mansûre 

mübaye‘aları için bu def‘a cefte tâtâra teslîmen irsâl olunan iki yük hazinenin [boş] salimen 

ifası içün  

Aslı gibi  

Fi Evâhir-i L 247 

 

1582 

Dersa‘âdet’ten, Varna’ya gönderilen, 371000 zâhire hazinesinden hazine-i bend olarak 

tâtâra teslimen, Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Hâlâ Varna Muhafızı 

Abdülkerim Bey’e sağlimen ulaşması husûsunda, Dersa‘âdet’ten, Varna’ya varıncaya 

kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân , zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine 

hükümdür. 

 



380 

 

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’ten, Varna’ya varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] Virce ahâlisinden 

mukaddema iştira olunan hınta benasına mahsuben yüz yetmiş bir bin ve bu def‘a anbar-ı 

‘amire için mübayea olunacak hınta için iki uüz bin kuruş ki ceman üç yüz yetmiç bir bin 

zâhire hazinesinden bi’l-ifraz hazine-i bend olarak tâtâra teslîmen Dergâh-ı Mu‘allam  

Kapucû-başılarından hâlâ Varna Muhafızı Abdülkerim dâme mecdihûya irsâl olunacağından 

bahisle hazine-i mezkûrenin esnâyı râhda olân kazâlardan miktarı vâki‘ cebelü neferatı 

terf’ikiyle salimen isâli bâbında emr-î şerîf südûru Dergâh-ı Mu‘allam Kapucû-başılarından 

Zâhire Nazırı el-hâc velieddin dâme mecdihû bâ takrir ifade etmekle  

Aslı gibi  

Fi Evâhir-i L 47 

 

1583 

Dersa‘âdet’ten, Varna’ya gönderilen, 12 yük hazineyi, hazine-i bend olarak tâtâra 

teslimen, Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Hâlâ Varna Muhafızı Abdülkerim 

Bey’e sağlimen ulaşması husûsunda, Dersa‘âdet’ten, Varna’ya varıncaya kadar yol 

üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân , zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’imden, zikr-i ati mahâle varınca vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] bi’l-fi’il Sadr-ı 

‘Âzam senûde şeyh ve Serdar-ı Ekrem zaferi ilmim canibine bu def‘a cefne tâtâra teslîme irsâl 

olunan on iki yük hazineyi miriyenin isâli içün  

Aslı gibi  

Fi Evâhir-i L 47  

 

1584 

Üsküdar’dan Antalya’ya gönderilen, bir yük hazineyi, hazine-i bend olarak tâtâra 

teslimen Dergâh-ı Mu’allam  Kapucû-başılarından hâlâ Varna Muhafızı Abdülkerim 

Bey’e Silistre Valisi ve Ruscuk Muhafızı olan Antalya tarafına memur olarak atanan 

Vezir Mehmet Bey’e sağlimen ulaşması husûsunda, Üsküdar’dan Antalya’ya varıncaya 

kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân, zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine 

hükümdür. 

 

 



381 

 

Bir sûreti  

Üsküdar’dan Antalya’ya vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] Silistre Valisi ve Ruscuk Muhafızı olub 

muktezayı İrade’i seniyye üzere Antalya canibine me'mur ve vezir Mehmed dâme iclâlehû 

tarâfına tâtâra teslîmen irsâl olunan bir yük hazinenin meşarûnîleyhe irsâli içün  

 

1585 

Üsküdar’dan Antalya’ya gönderilen, 10 yük hazineyi, hazine-i bend olarak tâtâra 

teslimen, Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından hâlâ Varna Muhafızı Abdülkerim 

Bey’e Silistre Valisi ve Ruscuk Muhafızı olub, Antalya canibine memur ve vezir Mehmet 

Bey’e sağlimen ulaşması husûsunda, Üsküdar’dan Antalya’ya varıncaya kadar yol 

üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân, zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’imden, zikri ati mahâle varınca vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] bi’l-fi’il Sadr-ı ‘Âzam 

senûde şeyh ve Serdar-ı Ekrem zaferi ilmim canibine irsâl ve isâl eylemek üzere cefte tâtâra 

teslîmen gönderilen on yük hazinenin salimen imrarıçün                                                 

Aslı gibi 

 

1586 

Üsküdar’dan Antalya’ya gönderilen, 12 yük hazineyi, hazine-i bend olarak tâtâra 

teslimen Dergâh-ı Mu’allam  Kapucû-başılarından hâlâ Varna Muhafızı Abdülkerim 

Bey, Silistre Valisi ve Ruscuk Muhafızı olan Antalya tarafına memur olarak atanan 

Vezir Mehmet Bey’in sağlimen yerllerine ulaşması husûsunda, Üsküdar’dan Antalya’ya 

varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân, zâbit ve bi’l-cümle iş 

erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’imden, zikri ati mahâle varınca vâki‘ kazâların hükkâmına vesâ’ire [boş] bi’l-fi’il 

Sadr-ı ‘Âzam senûde şeyh ve Serdar-ı Ekrem zaferi ilmim canibine isâl eylemek üzere cefne 

tâtâra teslîmen gönderilen on iki yük hazinenin salimen irsâli içün 

 

1587 

Üsküdar’dan Hâleb’e gönderilen, 1500 kese akçe, hazine-i bend olarak tâtâra teslimen, 

Hâlep ve Rakka Valisi ve Arabistan Ser’askeri Vezir Mehmet Pâşâ’ya sağlimen 
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ulaşması husûsunda, Üsküdar’dan Antalya’ya varıncaya kadar yol üzerinde var olan 

kazâların kadı, naib, âyân,  zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Üsküdar’dan Hâleb’e varınca vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] Hâlep ve Rakka Valisi ve süvari 

berr-i Şam vusûl-î Arabistan ser‘askeri düstürû vezirim Mehmed Pâşâ iclâlehûya bu def‘a 

gönderilen bin beş yüz kese akçe cihetine bend olarak yük olmak üzere meşarûnîleyhin tâtâr 

cihetine teslîmen salimen mübeyyin isâli içün  

Fi Evâ’il-i Râ 47 

 

1588 

Üsküdar’dan Hâleb’e gönderilen, 12 yük hazinenin, hazine-i bend olarak tâtâra teslimen 

Hâlep ve Rakka Valisi ve Arabistan Ser’askeri düstürû vezirim Mehmet Pâşâ’ya 

sağlimen ulaşması husûsunda, Üsküdar’dan Antalya’ya varıncaya kadar yol üzerinde 

var olan kazâların kadı, naib, âyân , zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’imden, zikri ati mahâle varınca vâki‘ hükkâm vesâ’ire (...) bi’l-fi’il Sadr-ı ‘Âzam 

senûde ve şeyh ve Serdar-ı Ekrem zaferi ilmim canibine isâl etmek üzere cefne tâtâra teslîme 

gönderimen on iki yük hazinenin salimen imrarı içün  

Fi Evâsit-i Zâ 47 

 

1589 

Üsküdar’dan Antalya’ya gönderilen, bir yük hazinenin, hazine-i bend olarak tâtâra 

teslimen Dergâh-ı Mu’allam  Kapucû-başılarından hâlâ Varna Muhafızı Abdülkerim 

Bey’e Silistre Valisi ve Ruscuk Muhafızı olub Antalya tarafına memur olarak atanan, 

Vezir Mehmet Bey’e sağlimen ulaşması husûsunda, Üsküdar’dan Antalya’ya varıncaya 

kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân, zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Üsküdar’dan Antalya’ya vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] silistre Valisi ve ruscuk Muhafızı olub 

muktezası İrade’i seniyye üzere mukaddema Antalya canibine me'mur olân vezir Mehmed 

iclâlehû tarâfına asker mahyası olmak üzere tâtâra teslîmen gönderilen bir yük hazinenin irsâli 

içün                                                                                                                       

Fi Evâsit-i Râ 47 
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1590 

Üsküdar’dan Konya’ya gönderilen, 22 yük hazineyi, hazine-i bend olarak tâtâra 

teslimen, Konya’da olân Asakir-i Mansûre’i Muhammediye adamlarına, sağlimen 

ulaşması husûsunda, Üsküdar’dan Konya’ya varıncaya kadar yol üzerinde var olan 

kazâların kadı, naib, âyân, zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Üsküdar’dan Konya’ya varınca vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] Konya da olân ‘Âsakir-i 

Mansûre’i Muhammediye adamlarının işbu şehri zilkaidetü-şerîfe mevaş ve vahiyeleri olmak 

üzere bu def‘a cefte tâtâra teslîmen gönderilen yirmi iki yük hazinenin salimen Konya’ya 

irsâli içün  

Fi Evâhir-i  Râ 47 

 

Sayfa 228 

1591 

Üsküdar’dan Konya’ya gönderilen, 13 yük hazineyi, hazine-i bend olarak tâtâra 

teslimen Konya’da olân Asakir-i Mansûre’i Muhammediye adamlarına, sağlimen 

ulaşması husûsunda, Üsküdar’dan Konya’ya varıncaya kadar yol üzerinde var olan 

kazâların kadı, naib, âyân, zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Dersa‘âdet’imden, zikri ati mahâle varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] bi’l-fi’il 

Sadr-ı ‘Âzam senûde ve şeyh ve Serdar-ı Ekrem zaferi ilmim canibine isâl etmek üzere cefte 

tâtârına teslîmen gönderilen on üç yük hazinenin eminen ve salimen irsâli içün  

 

1592 

Üsküdar’dan Konya’ya gönderilen, belirli miktar paranın fes boyamasında kullanılmak 

üzere, fes imal nezaretine memur kılınan Ömer Lütfü Bey tarâfından tayin kılınan 

adamına, sağlimen ulaşması husûsunda, Üsküdar’dan Konya’ya varıncaya kadar yol 

üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân  ve zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’imden, zikri ati mahâle varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâmına ve vesâ’ire [boş] 

Yanya ve Alonya tarâflarında husule gelen fes boyasının mübaye‘ası için Rical-i Devlet-i 

‘Âliyye’mden hâlâ Harir Nazırı olub zikrolunan fes imal nezaretine dâhi me'mur kılınan 
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iftihâr Ömer Lütfü dâme mecdihû tarâfından tâ‘yin kılınan adamına teslîmen bu def‘a 

gönderilen malûmul miktar hazinenin eminen ve salimen savb-ı maksuda isâli için  

Fi Evâ’il-i Câ 247 

 

1593 

Üsküdar’dan Konya’ya gönderilen, Çırağan Sahil Sarayı’nda kullanılmak üzere lâzım 

gelen kerestenin satın alınması için gönderilen 1 yük hazinenin, sağlimen ulaşması 

husûsunda, Üsküdar’dan Konya’ya varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların 

kadı, naib, âyân, zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Dersa‘âdet’imden, zikri ati mahâle varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların hükkâmına vesâ’ire 

[boş] Çırağan Sahil Sarayı Hümâyûn ebniyesine kereste mübaya‘ası içün odun ve mesuli 

havalesine hazine-i bend ile bu def‘a gönderilen bir yük hazinenin eminen ve salimen sur-u 

maksura isâli için                                                                                             Fi Evâsit-i Câ 247 

 

1594 

Dersa‘âdet’imden, Kütahya’ya gönderilen, Fes yapımında kullanılmak üzere lâzım 

gelen yapağının satın alınması için gönderilen bir miktar paranın, Harir Nazırı Ömer 

Lütfü bey’in adamına sağlimen ulaşması husûsunda, Dersa‘âdet’imden, Kütahya’ya 

varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân, zâbit ve bi’l-cümle iş 

erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’imden, Kütahya’ya varınca vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] Rical-i Devlet-i 

‘Âliyye’mden hâlâ Harir Nazırı İftihar Ömer Lütfü dâme mecdihû m’arifetiyle imâline teşFir 

olunan fes ve sofalı içün muktezi olân yapağı mübaye‘a olunmak üzere bu def‘a nazır 

mûmâileyhin adamına tevali‘en hazine-i bend olarak irsâl olunan miktar ve (...) sermaye 

akçesinin eminen ve salimen savb-ı maksuda isâli içün                                   

Fi Evâsit-i Câ 247 

 

1595 

Dersa‘âdet’imden, Kütahya’ya, Serdar-ı Ekrem’in maiyetinde olân Asakir-i 

Mansûre’nin maaş ve ihtiyaçları için gönderilen, 22 yük hazinenin, sağlimen ulaşması 

husûsunda, Dersa‘âdet’imden, Kütahya’ya varıncaya kadar yol üzerinde var olan 

kazâların kadı, naib, ayân, zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 
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Bir sûreti  

Dersa‘âdet’imden, zikri ati mahâle varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] bi’l-fi’il 

Sadr-ı ‘Âzam Senûde ve Şeyh ve Serdar-ı Ekrem zaferi ilmim ma‘iyetinde olân ‘Âsakir-i 

Mansûre maaş ve vahiyeleri olarak cefte tâtârına teslîmen irsâl olunan yirmi iki yük hazine-i 

miriyenin eminen ve salimen irsâli içün  

Aslı gibi 

 

1596 

Dersa‘âdet’ten, İznikmid ve Ankara üzerinden Konya’ya, Konya tarâfında olân Asakir-

i Mensura Muhammediye’nin maaşlarının tâtâra teslim edilmesi için gönderilen yirmi 

sekiz yük hazinenin, sağlimen ulaşması husûsunda, Dersa‘âdet’imden, İznikmid’ten, 

Ankara üzerinden Konya’ya varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, 

naib, âyân, zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’imden, İznikmid Hâlidesiyle Ankara üzerinden Konya’ya varınca yol üzerinde 

vâki‘ hükkâm vesâ’ire  

Konya tarâfında olân Asakir-i Mensura Muhammediye’nin işbu Zilhîcce maaş ve vehiyeleri 

olarak tâtâra teslîmen bu def‘a gönderilen yirmi sekiz yük hazinenin tarîk-i mezbûr ile 

Konya’ya varıncaya değin kazâ be kazâ nakil olarak eminen ve salimen Konya’ya isâli için  

Aslı gibi  

 

1597 

Dersa‘âdet’ten, İznikmid ve Ankara üzerinden Konya’ya, Anadolu cânib-i Se’askeri 

Hüseyîn Pâşâ’ya üç yük hazinenein sağlimen ulaştırılması husûsunda, 

Dersa‘âdet’imden, İznikmid ve Ankara üzerinden Konya’ya varıncaya kadar yol 

üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân, zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’imden, İznikmid hâlidesi’yle Ankara üzerinden Konya’ya varınca yol üzerinde 

vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] hâlâ Anadolu cânibi Se’askeri Düstur-u Vezir Maali Mirim 

Hüseyîn Pâşâ edâme ve (...) bi’t-tebid ve iktidara ikbale ma‘iyetinde olân Karacalı Askeri 

Eyaletleri olmak üzere hazine-i bend ile meşarûnîleyhin cefte tâtârıyla teslîmen bu def‘a irsâl 

olunan üç yük hazinenin saraya isâli için                                                                                                

Aslı gibi  
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1598 

Dersa‘âdet’ten, Varna’ya, Dergâh-ı Âli Kapucû-başılarından hâlâ Varna Muhafızı 

Abdülkerim Bey’e, buğday satın alması için gönderilen 500 kese akçenin sağlimen 

ulaştırılması husûsunda, Dersa‘âdet’ten, Varna’ya varıncaya kadar yol üzerinde var 

olan kazâların kadı, naib, âyân, zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’ten, Varna’ya varınca vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] Virce ahâlilerinin Alçaklar 

İskelelerine nakil eyledikleri hıntanın iştirası zımnında Dergâh-ı ‘Âli Kapucû-başılarından 

hâlâ Varna Muhafızı Abdülkerim dâme mecdihûya ‘alel hesab olmak üzere hazine bent olmak 

üzere Rikâb-ı Hümâyûn’um Kâim-makâmı tâtârlarından bir nefer tâtâra teslîmen gönderilen 

beş yüz kese akçe hazinenin eminen ve salimen savb-ı maksuda isâli içün      

Fi Evâhir-i Z 247 

 

1599 

Dersa‘âdet’ten, İznikmid ve Ankara üzerinden Konya’ya, Silistre Valisi ve Rusçuk 

Muhafızı olan, Seyyid Mehmet Pâşâ’nın maiyetinde olân bir miktar askerin ihtiyaçları 

için gönderilen bir yük hazinenin, sağlimen ulaşması husûsunda, Dersa‘âdet’imden, 

İznikmid ve Ankara üzerinden Konya’ya varıncaya kadar yol üzerinde vâki‘ kazâların 

kadı, naib, âyân  ve zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’imden, İznikmid hâlidesiyle Ankara üzerinden Konya’ya varınca yol üzerinde 

vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] Silistre Valisi ve Rusçuk Muhafızı olub Muktezayı İrade’i 

Seniyy’em üzere Anadolu cânibi Serdar-ı Ekremi ma‘iyetine me'mur düstûr-î vezirim Seyyid 

Mehmed Pâşâ iclâlehû maiyetinde olân ol miktar asakirin mahiyeleri olarak meşarûnîleyhin 

tâtârına teslîmen bu def‘a gönderilen bir yük hazinenin cânib-i meşarûnîleyha isâli içün  

Fi Evâsit-i Câ 47 

 

1600 

Dersa‘âdet’ten, İznikmid ve Ordu’yu Hümâyûn’um’a, Anadolu cânib-i Serdar-ı Ekremi 

maiyetinde olân Asakir-i Mansûrenin kazâ kazâ geçerek ihtiyaçlarının karşılanması, 

Dersa‘âdet’ten, İznikmid ve Ordu’yu Hümâyûn’um’a varıncaya kadar yol üzerinde var 

olan kazâların kadı, naib, âyân  ve zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 
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Bir sûreti  

Dersa‘âdet’imden, İznikmid hâlidesiyle Ordu’yu Hümâyûn’um’a varınca yol üzerinde vâki‘ 

hükkâm vesâ’ire [boş] Anadolu cânib-i Serdar-ı Ekremi maiyetinde olân ‘Âsakir-i 

Mansûrenin idâre tâ‘yinatları için bu def‘a mirileri tarâfından irsâl olunan hazinenin Ordu-yu 

Hümâyûn’um’un bulunduğu mahâle varınca kazâ be kazâ nakil olunarak salimen isâli bâbında 

emr-î şerîfim südûru Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden hâlâ masarıfatı nazırı iftihâr el-hâc 

İbrâhîm saib dâme mecdihû bâ takrir ifade etmekle  

 

1601  

Dersa‘âdet’ten, İznikmid ve Ordu’yu Hümâyûn’um’a, Anadolu cânib-i Serdar-ı Ekremi 

maiyetinde olân Asakir-i Mansûrenin ihtiyaçlarının karşılanması için gönderilen iki yük 

hazinenin sağlimen ulaşması husûsunda, Dersa‘âdet’ten, İznikmid ve Ordu’yu 

Hümâyûn’um’a varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân,  zâbit 

ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’imden, İznikmid Hâlidesiyle Orduy’u Hümâyûn’um’a varınca yol üzerinde vâki‘ 

hükkâm vesâ’ire [boş] Anadolu cânib-i serdarı ekremi maiyetinde olân Asakir-i mahiyesi 

olmak üzere irsâl olunan iki yük hazinenin salimen canîb-i Serdâr-ı Ekremiye isâli için  

Aslı gibi 

  

1602 

Dersa‘âdet’ten, İznikmid ve Ordu’yu Hümâyûn’um’a, Anadolu cânib-i Serdar-ı Ekremi 

maiyetinde olân Asakir-i Mansûrenin ihtiyaçlarının karşılanması için gönderilen on iki 

yük hazinenin sağlimen ulaşması husûsunda, Dersa‘âdet’ten, İznikmid ve Ordu’yu 

Hümâyûn’um’a varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân,  zâbit 

ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’imden, zikri ati mahâle varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] bi’l-fi’il 

Sadr-ı ‘Âzam senûde ve şeyh ve Serdar-ı Ekrem zaferi ilmim cânib-i miriyede olân 

matlublarının bu def‘a cefte tâtâra teslîmen irsâl olunan on iki yük hazinenin salimen canîb-i 

Serdâr-ı Ekremiye isâli için  

Aslı gibi  
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1603 

Dersa‘âdet’ten, İznikmid ve Ordu’yu Hümâyûn’um’a, Anadolu’nun Serdar-ı Ekremi 

maiyetinde olân Asakir-i Mansûrenin ihtiyaçlarının karşılanması için gönderilen iki yük 

hazinenin sağlimen ulaşması husûsunda, Dersa‘âdet’ten, İznikmid ve Ordu’yu 

Hümâyûn’um’a varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân,  zâbit 

ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Dersa‘âdet’imden, zikri ati mahâle varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] bi’l-fi’il 

Sadr-ı ‘Âzam senûde ve şeyh ve Serdar-ı Ekrem zaferi ilmim cânib-i miriyede olân 

matlûblarında olân bu def‘a cefte tâtârına teslîmen irsâl olunan on iki yük hazinenin salimen 

canîb-i Serdâr-ı Ekremi’ye irsâli içün 

 

1604 

Dersa‘âdet’ten, Antakya’ya, Anadolu Serdar-ı Ekrem’i Hüseyîn Pâşâ’nın maiyetine 

me’mûr olan ve Antakya tarafında olân memur Asakir-i Mensure ve topçu alaylarının 

ihtiyaçlarının karşılanması için gönderilen yirmi yük hazinenin sağlimen ulaşması 

husûsunda, Dersa‘âdet’ten, Antakya’ya varıncaya kadar yol üzerinde var olan 

kazâların kadı, naib, âyân , zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’imden, Antakya varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] hâlâ Anadolu 

Serdar-ı Ekrem’i Hüseyîn Pâşâ iclâlehû ve ikbalühû maiyetine me’mûren el-yevm Antakya 

canibinde olân me'mur Asakir-i mensura ve topçu alaylarının idâre’i maiyetinden vesâirler 

için bu def‘a tertib olunan yirmi yük hazinenin salimen Antakya ya isâli için  

Aslı gibi 

 

1605 

Üsküdar’dan Karahisar-ı Sahib’e, Harir Nazırı Ömer Lütfü Bey tarâfından hazinebent 

olarak gönderilen kilitli sermaye akçesinin Karahisar-ı Sahib’e sağlimen ulaşması 

husûsunda, Üsküdar’dan Karahisar-ı Sahib’e varıncaya kadar yol üzerinde var olan 

kazâların kadı, naib, âyân, zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Üsküdar’dan Karahisar-ı Sahib’e varınca vâki‘ hükkâm vesâ’ire işbu sene-i Cedidede husule 

gelen Afyonun cânib-i miriden mübaye‘ası zımnında Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’den hâlâ Harir 

Nazırı iftihâr Ömer Lütfü dâme mecdihû tarâfından hazinebent olarak gönderilen kilitli 

sermaye akçesinin eminen ve salimen Karahisar-ı Sahib’e irsâli için                            Aslı gibi  
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1606 

Üsküdar’dan Geyve’ye, Harir Nazırı Ömer Lütfü Bey tarâfından hazinebent olarak 

gönderilen kilitli sermaye akçesinin Geyve’ye sağlimen ulaşması husûsunda, 

Üsküdar’dan Geye’ye varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân, 

zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Üsküdar’dan Geyve’ye varınca vâki‘ hükkâm vesâ’ire işbu sene-i Cedidede husule gelen 

Afyonun cânib-i miriden mübaye‘ası zımnında Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’den hâlâ Harir Nazırı 

iftihâr Ömer Lütfü dâme mecdihû tarâfından hazinebent olarak gönderilen kilitli sermaye 

akçesinin eminen ve salimen Geyve’ye irsâli için                                                             

Aslı gibi  

 

Sayfa 229 

 

1607 

Üsküdar’dan Geyve’ye, Harir Nazırı Ömer Lütfü Bey tarâfından hazinebent olarak 

gönderilen 12 yük Geyve’ye sağlimen ulaşması ve vu esnada askerin ve hayvanlarının 

her türlü ihtiyacının karşılanması husûsunda, Üsküdar’dan Gevye’ye varıncaya kadar 

yol üzerinde var olan kazâların kadı. naib, âyân, zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine 

hükümdür. 

Dersa‘âdet’imden, zikri ati mahâle varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzat ve nüvvvabı 

zîde fazilühûm, â’yân  vesâ’ire zâbıtan ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm 

Bi’l-fi’il Sadr-ı ‘Âzam senûde şeyh ve Serdar-ı Ekrem zaferi ilmim tarâfına cânib-i miriden 

olân matlubuna mahsuben bu def‘a cefte tâtâra teslîmen irsâl olunan on iki yük hazinenin 

eminen ve salimen mahâlline isâli lâzımeden olmaktan nâşi siz ki kûzat ve nevvâb vesâ’ire 

mûmâileyhimsiz hazine merkûme Dersa‘âdet’imden, meşarûnîleyhin bulunduğu mahâle 

varınca esnâyı râhda herhanginizin taht-ı hükümet ve kazâsına dâhil olursa emin ve mahfuz 

mahâllere indirilip gider oldukda dâhi verilen hükmü şerîfim mûcibince iktiza eden bargirler 

yavan olmak üzere tedarik ve i‘tâ  kılınarak serian tahmil ve ‘izâm ve muhatara olân 

mahâllerden miktarı vâki‘ müslim cebelü neferatı tedkîkiyle her hâlde istihsâl esbabı 

muhafaza ve muhasabesine ihtimâm ve dikkat ve mazmûnen bi’l-selam cânib-i meşarûnîleyh 

tevsil emr-îne ikdam ve müsara’at eylemeniz fermânım olmağın muhsusen işbu emr-î celîlü’l 

kadrim isdâr ve irsâl olunmuşdur imdi hazine merkûme Dersa‘âdet’imden, meşarûnîleyhin 

bulunduğu mahâle varınca dâhil olduğu kazâ ve merhâleden bâlâda beyan olunduğu vechile 
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me'mur ve mahfuz mahâllere indirilip gider oldukda hükmü şerîfim mûcibince (...) bargirlere 

tahmil olunarak hazırlar olân yerlerde dâhi kifayet miktarı cebelü neferatı terf’ikiyle bi’l-

vücûh muhafaza ve muharesesi esbabı istihsâl olunarak eminen ve salimen cânib-i 

meşarûnîleyh isâl irade eyledim muktezasından idüğü ve bu babda ağmaz ve rehavet 

vukû’uyla mazaallahuTe‘âlâ hazine merkûmeye bir güne zarar ve kezir isabet eylemek 

ihtimâli olursa ol kazâdan iki katı tazmim ettirileceğinden ma’ada hakim ve zâbıtan dâhi 

mahâllerine ‘amel ile haklarından gelineceği malumumuz oldukda ber-vech-i meşrûh ‘amel 

ve herekete bi’l-ittifak ziyâde ikdam ve dikkat ve hilafından bî gayet zarar ve mücanebet 

eylemeniz bâbında           

Fi Evâhir-i M 247 

 

1608 

Üsküdar’dan Geyve’ye, Anadolu cânib-i Serdar-ı Ekremi düstürû Hüseyîn Pâşâ’nın 

maiyetine memur piyade ve süvari askerlerinin ihtiyaçlaı için göndirilen paranın 

Geyve’ye sağlimen ulaşması husûsunda, Üsküdar’dan Gevye’ya varıncaya kadar yol 

üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân, zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Üsküdar’dan zikri ati mahâle varınca yol üzerinde vâki‘ [boş] hâlâ Anadolu cânib-i Serdar-ı 

Ekremi düstürû Hüseyîn Pâşâ iclâlehû ve ikbalühû maiyetine me'mur piyade ve süvari Asakir-

i Hassa-i şahanenin bu def‘a hazinebent olarak irsâl olunan iliflerinin canîb-i meşarûnîleyhe 

isâli için  

Aslı gibi 

 

1609 

Daha önceki seferde, Eskişehir Sancağı’nda Başyurt isimli yerde var olan çifteler 

Çiftliği’ne iskân ettirilmiş olân tâtârların yurtlarına iskânı husûsunda, Tuna sahiline 

varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân, memleketin ileri 

gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Zikri ati öküçlerinin bulunduğu mahâlden Tuna sevahiline varınca yol üzerinde vâki‘ 

kazâların kûzat ve nevvâbına, â’yân  vesâ’ire zâbıtan ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş 

erlerine hüküm  

Mukaddem sefer esnasında (...) tâtârdan bazı kimesnenin evlâd ve ‘iyalleri sadır olân emr-î 

şerîfim mûcibince bi’l-fi’il Sadr-ı ‘Âzam senûde şeyh ve Serdar-ı Ekrem zafer-i ilmim 
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ma‘iyetinde olân on birinci süvari ‘Âsakir-i Mansûre Miralayı Cura Bey zîde ikbalühû ile 

mukaddem Anadolu tarâfına geçirilerek Eskişehir Sancağı’nda Başyurt nâm mahâlde kâ’in 

çifteler çiftliğine iskân ettirilmiş ettirilmiş ise de galibine seferber tarîk olmak mülaselesiyle 

bunların saye’i merahi mevaye’i Mülûkâne’mde yine vatanlarına gidip ikamet eylemelerini 

mir alay mûmâileyh iltimas iderek tarâfından mahsûs adam dâhi gönderilmiş olduğundan atik 

ketb ve (...) ol vecihle Tuna sevahiline imrarları bâbında iktiza eden emr-î şerîfimde isdârı 

husûsu Sadr-ı ‘Âzam meşarûnîleyh tarâfından bu def‘a Dersa‘âdet’ime tahrir ve iş‘ar olunmuş 

olmaktan nâşi siz ki kûzat ve nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz vech-i meşrûh üzere ‘amel ve 

harekete bi’l-ittifak ihtimâm ve dikkat eylemeniz bâbında fermânım olmağın mahsûsen işbu 

emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve tesyâr olunmuştu imdi sâlifü’z-zikr o güçlerinin çiftlik 

mezkûrdan tuna sevahiline varınca esnâyı râhda dâhil oldukları kazâlardan mürûrlarına 

muhâlefet etmeyip lâzım gelenlere me’kûlâtları akçesi tedarik ve i‘tâ  birle haklarında 

merâsim gayrı nevazinin icrası İrade’i ‘Âliyye’m muktezasından idüğü m‘alûmunuz oldukda 

ber-minvâli muharrer ‘amel ve harekete mübâderet ve hilafından ziyâde tevakkî ve müba’adet 

eylemeniz bâbında  

Fi Evâsit-i M 48 

 

1610 

Buna da'ir mu’ahharan emr-î ‘âli  yazılmıştır  

Fi Evâsit-i B 55 

İpsala Kazâsı’nda iskân ettirilmiş olân otuz, kırk tane olân Ağnal Kazaklarının vergi 

mûafiyeti husûsunda, İpsala Na'ibi’ne hükümdür. 

İpsala Na'ibi’ne hüküm  

İpsala Kazâsı’nda iskân ettirilmiş olân Ağnal Kazaklarının mürûr-u tayiş (...) kazâ mezbûr 

dahilinde kâ’in gölden sayd eyledikleri mahiden â’yân ve gümrükçü tarâfından gümrük ve 

rüsûmat-ı sâire matlubesiyle vâki‘ olân taaddinin men‘i bâbında emr-î şerîfim südûrunu 

merkûmlar bâ ‘arzuhâl istid‘a ve istirham eylediklerine binaen kuyuda müraca‘at ile keyfiyet 

Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden hâlâ mukata’ât hazinesi vâridâtı nazırı iftihâr Mehmed Emin 

dâme mecdihûdan ledil isti‘lam Rumeli canibine iskân ettirilen Ağnal Kazaklarından fakat 

otuz-kırk neferinin kefan nefs ve te‘aşşileri içün Terkos Gölü’nden sayd eyledikleri mâhîden 

rüsûm alınmamak ve taife mersûme tarâflarından sâir cibal taifesine mümana’at olunmamak 

bâbında iki yüz kırk altı senesi Evâ’il-i ramazanında emr-î şerîfim sadır olduğu derkenar 

olunmuş olduğundan bahisle istid‘a olunduğu üzere İpsala da mütemekkin Ağnal 
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kazâklarından dâhi mesbuku üzere hıfz altu yüz kırk neferin ol tarâfta kâ’in gölden sayd 

eyledikleri mâhîden rüsûm mutalebe olunmamak ve taife’i mersûme tarâfından dâhi sâir cibal 

taifesine mümana’at vuku‘a gelirse men‘ ve def‘ kılınmak için Divân-ı Hümâyûn’umdan emr-

î şerîfim ısdar beni î‘lâm ve bi’l-fi’il baş defterdarım iftihârül ümera ‘Âli Necib Bey dâme 

ulüvvuhu dâhi bâ takrir ifade ve ifham etmeleriyle vech-i meşrûh üzere ‘amel olunmak 

fermânım olmağın imdi kazâ mezbûrda mütemekkin olân kazâklardan hıfz otuz-kırk neferin 

kifaf nefsi ve te‘aşşileri için sayd eyledikleri mâhîden rüsûmu mutalebe olunmaması ve 

mersûmlar tarâflarından dâhi sâir cibal taifesine bir güne müdâhâle da‘va vukua gelirse men‘ 

ve def kılınması irade-i ‘aliyyem muktezasından idüğü sen ki na'ib mûmâileyhsin m‘alûmun  

oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel ve harekete dikkat ve hilafından hazer ve mücanebet 

eylemen bâbında  

Fi Evâhir-i M 48 

 

1611 

Musul’a gidip görevini lâyıkıyla yerine getirmesi husûsunda, Musul Eyaleti’ne yönetici 

olarak atanan Abdülcelil Yahya Pâşâ’ya hükümdür. 

Ref‘ vüzeratıyla Hâlep’te ikamet üzere olub bu def‘a ifayı vüzeratıyla Musul Eyaleti ‘uhde 

istihâline tevcih ve İhsan-ı Hümâyûn’um kılınan Abdülcelil zâde vezirim Yahya Pâşâ 

iclâlehûya hüküm  

Bu def‘a Musul Eyaletinin Mir-i Miran-ı Kiram’dan Sa‘id  Pâşâ ‘uhdesinde sevk ve tahiviliyle 

vüzerayı izamdan ceri ve cesur ve sadakat ve istikamet ile ma‘ruf ve meşhur birine bu vechile 

lâzım gelip sen ki vezir meşarûnîleyhsin senin evsaf-ı mezkûre ile ikametin derkâr 

olduğundan başka Musulun eşref-i haneden kadimi eylemek ve mukaddema eyalet-i 

merkûmede vâki‘ bulunmak hasebiyle ol havalinin usûl ve ahval ve ahâli ve fukarasının bir 

hâline kemâl-i vukuf ve etrafının nezd-i padişahanemde ma‘lûm ve senden herhâlde Devlet-i 

‘Âliyye şevket karar ve saltanatı seniyye sermedi (...) lâyık ve (...) imtizac Mülûkâne’me 

muvâfık (silik) ve hâlâ mutabık hüsn-ü hizmet ve sadakat (...) olmaktan nâşi hâlâ Belgrad 

Valisi düstürû vezirim ‘Âli Pâşâ iclâlehûunun vâki‘ olân iltimasına mebni bu def‘a avâtıf-ı 

‘aliye meşarûnîleyh (...) şahane ve avarıf-ı birine kamile el-hekarim şehni şehanemden 

şerefbaht sudûr olân Hatt-ı Hümâyûn şevket makrun padişahanem mûcibince zikrolunan 

Musul Eyalet’i ifayı vüzeratınla sana tevcih ve ihsan kılınmış olmağla vusûl-î fermânı celîlü’l 

ünvanımda daireyi bit tanzim hâliyen hareket ve doğru yolundan serian Musula varup zabt-u 

rabt memleket vâki‘ ve ref‘ erbâb-ı şurur ve müfsiden ile himâyet ve (silik) ahâli ve ragıbet 

emr-îne kemâliyle itina ve dikkat ve her hâlde şeriat mazhara hazreti peygamberiye tevsil ve 
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‘izâm birle üzerine best-i cenah Rafet ve neşri (...) şevkat ve arafet eder ki (...) rızâ-yı 

şahanemi gönderen ve evamir-i şerîfemle ‘uhdene isâl kılınacak kâffe-i husûsatı mehur (...) 

idâre ve ru'yet ve (...) ahâlisi meşarûnîleyh lâzıme’i ittihada ra‘iyet ve mesalih muktezada 

meşarûnîleyhin mürafaa ve herhâlde reyi ve tenbihine muvâfakat ile icrâyı levazım mühîm 

esnâyı vahiyete dikkat ve (silik) ru'yet eylemek fermânım olmağın me’mûriyetini nâşi Divân-ı 

Hümâyûn’umdan mahsûsen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve tevcih hükmü münifime 

matluben [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyet me’mûriyetin m‘alûmun  oldukda ber-

vech-i muharrer ‘amel ve hareketle senden memul ve müntezir şehr-i yaranem olduğun hüsn-

ü hizmet ve sadakat bundan böyle ibraz ve izhar ile hakkında derkâr olân tevcihat ve kâr-ı 

mekabat padişahanemi teyit ve istikrara sarf-ı hizmet ve itaat ve lâzımül inhâ olân ahval ve 

asarı peyderpey Dersa‘âdet’ime ve vâki‘ meşarûnîleyh canibine iş‘ara müsara’at eylemen 

bâbında                                           

Fi Evâsit-i M 48                  

Battalı Mühimme tobrasında 

Fi Evâil-i C 48 

 

Sayfa 230 

 

1612 

Bolu’dan hareket eden 200 neferin kazâ kazâ gidecekleri yere varana değin, her türlü 

ihtiyaçlarının karşılanması husûsunda, Bolu’dan belirtilen mahâle varıncaya kadar yol 

üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş 

erlerine hükümdür.  

Bolu’dan zikri ati mahâle varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâb, â’yân  ve 

vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erleri zîde kâdrihûma hüküm  

Hâlâ Anadolu cânib-i Serdar-ı Ekremi ve Mısır ve Girit ve Habeş Valisi ve Harman Sancağı 

Mutasarrıfı vezir-i mâ‘âli mirim Hüseyîn Pâşâ iclâlehû ve ikbalühû mukâyyid istihdam 

olunmak üzere hâlâ Bolu Sancağı Mütesellim’i el-hâc Mustafanın zîde mecdihû  iki yüz nefer 

süvari asakir istihsali bâ nefsi me'mur olduğundan mûmâileyh Bolu’dan Serdar-ı Ekrem 

meşarûnîleyhin bulunduğu mahâle varınca esnâyı râhda dâhil olduğu kazâlardan muktezi olân 

yem ve yiyeceklerinin akçesiyle serian tedarik ve i‘tâ  olunması bâbında emr-î şerîfim südûru 

bu def‘a mütesellim tarâfından bâ ‘arziye Dersa‘âdet’ime tahrir ve inhâ olunmaktan nâşi sizki 

kûzat ve nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz vech-i meşrûh üzere ‘amel ve harekete bi’l-ittifak 
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ihtimâm ve dikkat eylemeniz fermânım olmağın mahsûsen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve 

tesyâr olunmuşdur imdi mütesellim mûmâileyh müstahsal yakini olân ol miktar süvari asakir 

ile meşarûnîleyhin bulunduğu mahâle varınca ekin hilal tarîkte dâhil bulunduğu kazâlarda 

lâzım gelen yem ve yiyecek ve levazımat sâirenin akçesiyle kazâlarınız tarâflarından serian ve 

acilen tedarik ve itasıyla bir an evvel ma‘iyet meşarûnîleyhaya erişmesi ve sailini istikmale 

itina ve mübâderet eylemeniz İrdâe-i ‘Âliyye’m muktezasından idüğü ve bu babda ağmaz ve 

rehavetiyle esnâyı râhda ber-vecihle zarûret ve müzalife çektirilmek misillü vâzi‘ ve hâlet 

vukû’una ber-vecihle rızâ-yı Hümâyûn’um olmadığı m‘alûmunuz oldukda ona göre infâz 

emir ve fermân-ı padişahaneme bi’l-ittifak itina ve gayret ve hilafından ziyâde ittifa ve 

müba’adet eylemeniz bâbında  

Fi Evâhir-i M 248 

 

[Ek] 

Akşehir Kazâsı’nda başka yerlerden gelip yerleşen kimsenin bulunmadığına dair 

hükümdür. 

Mütesellim mûmâileyh tarâfından mahsûs adamlar ta‘yin olunup o mekule firari ve terk-i 

evtan etmişler oldukları mahâllerden öldürülüp ve heyetleri cihetine iade ve (silik) olmasına 

her ne kadar sai ve gayret olunmuş ise de o mekule firari ve terk-i evtan etmiş kimesnelerin 

kazâ mezkûranda vücudu olmadığı ifadesiyle Akşehir Kazâsı’ndan lâzım gelen mütesellim 

mûmâileyh tarâfına gönderilmiş olduğu ve (...) dâhi bir ferdin olmadığı ve isabet-i ‘ilamat 

ma‘lûm olacağını natık mütesellim mûmâileyhin idâre olân takrib (...) vârid olân ‘ilamı 

mazmûnları berât-ı î‘lâm verildi  

Fi 16 S 48 

 

1613 

Bazı askerlerin firari oldukları ve bunların yakalanıp teslim edilmeleri husûsunda, Bolu 

Sancağı’nda var olan Akçaşehir ve Üskübü Kazâları na'iblerine ve Bolu Sancağı 

Mütesellim’i Vekili Mehmet Tâhir Bey, âyân, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş 

erlerine hükümdür. 

Bolu Sancağı’nda bulunan Akçaşehir ve Üskübü Kazâları na'iblerine ve Bolu Sancağı 

Mütesellim’i vekili Mehmed Tâhir Bey zîde mecdihûya â’yân ve vücûh-ı memleket ve bi’l-

cümle iş erlerine hüküm  
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Muktezayı İrade-i Seniyye’m üzerine hâlâ Anadolu canîb-i Serdar-ı Ekremi düstürû Ekrem 

veziri Ma’ali Mirim Hüseyîn Pâşâ iclâlehû ve ikbalühû maiyeti için Kocaili Sancağı’ndan 

mürettib askerin bazıları esnâyı râhda karar ve Bolu Sancağı’nda Akçaşehir ve Üskübü 

kazâlarına varup aralarda bütün bütün tekatin etmek ‘arzıyla â’yân ve iradelerini dâhi 

Beyinlerine celbe ictisar eylediklerinden ve bunlar Tersane-i Âmire’m mühimmatının cüz-i 

azami olân kereste nakli hizmetine me'mur olarak bu keyfiyet mühîm Saltanat-ı Seniyye’min 

tatil ve tacirini mûcib olacağından bahisle zikrolunan firarilerin ve gerek onlardan başka yine 

Kocaili Sancağı’nda kâ’in karasu vesâ’ire kazâlardan terki evtan etmiş olânların bir neferi 

tacib (silik) olunmayarak cümlesinin memleketleri canibine iadeleri bâbında emr-î şerîfim 

südûrunu hâlâ Kocaili Sancağı Mütesellimi Mustafa Tâhir zîde mecdihû  bu def‘a deryarı 

şevketkarar Mülûkâne’me bâ ariFiye tahrir ve inhâ etmekten nâşi vech-i meşrûh üzere ‘amel 

olunmak fermânım olmağın tenbihen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve [boş] ile tesyâr 

olunmuşdur imdi ahâli’i merkûmeden ol tarâflarda mütemekkin edenler her kimlerse (...) her 

hâl cümlesinin memleketleri canibine iade ve irca olânları İrade-i Seniyye-i Mülükâne’m 

muktezasından idüğü ve bu babda ağmaz ve rehavet ve bunlardan başkaları gelecek olduğu 

hâlde tevkifleri erae ruhsat misillü vâzi‘ ve hâlet vukû’una ber-vecihle rızâ-yı şerîfem 

olmadığı m‘alûmunuz oldukda ber-minvâli muharrer ‘amel ve hareketle infâz emir ve İrade’i 

padişahanem bi’l-ittifak mezîdi ihtimâm ve dikkat ve hilafından bî gayet tevakkî ve 

müba’adet eylemeniz bâbında  

Fi Evâhir-i M 248 

 

1614 

Bu güne kadar alınan öşürün, bu sene alınmasında sorunlar yaşanmış olduğu için, 

bunun önüne geçilip öşürün alınması husûsunda, Trabzon Valisi Canik Muhasılı 

Vezirim Osman Pâşâ’ya ve Canik Sancağı’nda var olan kazâların kadı, naib, âyân  

memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Hâlâ Trabzon Valisi Canik Muhasılı Vezirim ‘Osman Pâşâ iclâlehûya ve Canik Sancağı’nda 

vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbına, â’yân  ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erlerine 

hüküm  

Canik Sancağı’nda ze‘amet ve tüccar dahillerinde olub (...) ziraat hidmet olân mahâllerin 

öşrlerin öteden beri bir muktezayı kanûn-u kâdim utbe’i kalilden bulunan yerlerin dâhi öşre 

mu‘adil maktu‘a rabıtalarıyla (...) alınmakta iken işbu sene-i mübareke de zai ve erbâb-ı tımâr 

tarâflarından bi’l-istid‘a o mekule kadimi birle (...) memleketinizin maktu‘atı teslîm ile ber 

mûceb kanûn olânlardan dâhi aynen aşar-ı şer‘iyye alınmak üzere bir kıt‘a emr-î şerîfim isdâr 
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ettirmişler ise de livâ'i mezbûrun ekser mahâlleri mesken ve orman ve (...) olarak bir ziraat 

kabil olân mahâlleri pek az olduğuna ve ahâlisi Tersane-i Âmire’m ve Tophane ve Hamire 

Hane-i mamurem için Tokat kalhânesinde nühas miri nakli maddesinde ve (...) Dağı 

madenleri hizmetlerinde müstahdem olarak şayan müsaade’i bulunduklarına mebni kadimden 

aşar verenler ber mûceb kanûn yine aşar vermek ve mukata‘a olân mahâllerin maktu‘ 

kadimlerine bir kat dâhi zam olunmak üzere mukata’âtları kel evvel ifa bulunması husûsuna 

müsaade’i Seniyye-i Mülükâne’m ibraz kılınmış bu def‘a bâ ‘arz muhzır inhâ ve bu madde 

için Dersa‘âdet’ime vücûh-ı ahâliden çend nefer kimesneler dâhi ‘izâm ve isra olunmuş 

olduğundan bahisle bu babda emr-î şerîfim südûru sen ki vezir meşarûnîleyhsin tarâfından 

tahrir ve inhâ kılınmış ber-minvâli muharrer tanzimini hâlâ bi’l-istiklal ‘Âsakir-i Mansûre 

ser‘askeri düstürû vezirim Hüsrev Mehmed Pâşâ iclâlehû dâhi tensib olunmuş olmaktan nâşi 

kuyuda müraca‘at olundukda Canik Sancağı’nda malûmul esami zai ve erbabı tımarın 

mutasarrıf oldukları ze‘amet ve tımâr karyelerinden defter-i hâkânîde mukata‘a ve bir nesne 

tahrir olunmağından öşr ahz olunmak üzere evamir-i şerîfem verilmiş ve buna emsâl olarak 

mukaddema Gümüşhane mülhakatından Torul ve (...) ve Kürtün kazâlarında kâ’in üçyüzden 

mütecaviz arazinin dâhi sipahileri tarâfından vâki‘ olân istid‘aya mebni maktu‘atları teslîm ile 

aynen aşar olunmak üzere isdâr olunan evamir-i şerîfem müehhiren kayıtları terkin birle 

ahâli’i merkûmenin M‘âden-i Hümâyûn’um derununda bulunmaları cihetiyle maktu‘at 

kadimelerinin ifası zımnında tekrar evamir-i şerîfem isdâr ve lâzım gelen mahâllere başka 

başka ilmuhaberler i‘tâ  olunduğu derkenar olunmuş olub bu sûrette tahrir ve iş‘arın vechile 

sâlifü’z-zikr Canik Sancağı’nda dâhi kadimden öşr alınagelen yerlerden aynen öşr alınıp birle 

kat’-i olunan mahâllerden kâdim yollarına bir kat’-i dâhi zam ile maktu‘an bedeli ahz 

olunmuş husûsu menud İrade’i ‘Âliyye’m idüğü bi’l-fi’il Baş Defterdar’ım iftihâr ‘Âli Necib 

dâme ulüvvuhu bâ takrir ifade etmiş ve inhâ ve tensib olunduğu üzere kadimine riayeten 

tanzim ve icrasına ibtidar olunması ve mazmûnda mübarek Hatt-ı Hümâyûn şevket makrun 

tacidaranem sâhife berâyı sudûr olmuş olmağla mantık münifi üzere ‘amel olunmak fermânım 

olmağın ‘ilamen ve ihtimâmen mahsûsen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve [boş] ile tesyâr 

olunmuşdur imdi bâlâda beyan olduğu vechile kadimden öşr alınagelen yerlerden aynen ve 

maktu‘ olân mahâllerden birle sabıklarına veren dâhi zam ile (...) ahz ve tahsîl olunması lâzım 

geleceği m‘alûmun  oldukda işbu emr-î şerîfim lâzım gelen muhkem sicillatına kayd ve tenbih 

ettirilerek mûcib ve muktezası ısdâr-ı mübâderet etmiş ve siz ki kûzat ve nevvâb vesâ’ire 

mûmâileyhimsiz mazmûn emr-î şerîfim sizin dâhi meczûmunuz olarak ber-minvâli muharrer 

‘amel ve harekete dikkat ve gadavet vâzi‘ ve hâlet vukû’undan bî gayet tevakkî ve müba’adet 

eylediğine bâbında                                                                                           Fi Evâhir-i M 248 
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1615  

Taraklı Borlu veya Zağıfran Borlu’dan alınan vergide indirime gidilmesi husûsunda, 

TaraklıBorlu veya ZağıfranBorlu Na’ibi’ne, âyân  memleketin ileri gelenleri ve bi’l-

cümle iş erlerine hükümdür. 

Taraklı Borlu nâm-ı diğer Zağıfran Borlu Na’ibi’ne, â’yân  ve vücûh-ı memleket ve bi’l-

cümle iş erlerine hüküm 

Mukaddema sadır olân Fermân-ı Âlişan mûcibince bu def‘a Taraklı Borlu Kazâsı’nın kırk 

yedi senesi rûz-ı Hızırı itibariyle Dersa‘âdet’ime vürûd iden mümzâ ve memhûr bir kıt‘a 

tevzi‘  defterinin yekûnu altmış bir bin altı yüz bir kuruş yirmi altı paraya bâliğ olmuş ve 

defteri mezkûr bit tedkîk üç bin üç yüz bir kuruş yirmi altı parasını tenzîl ile sahhu’l-bâkî ile 

sekiz bin kuruşun tevzi‘ i iktiza eylediğini bu tarâfta tedkîkât def‘atire me’mûru esbak 

İstanbul Kadısı olub Anadolu kazâskerliği pâyesi olân ilmü-l la‘li el-mütehhirin mevlana 

Abdülkadir edâmallâhû Teâlâ fazlû zîde kâdirihûm tahrir ve imzâ ve tenvir etmiş ve Rikâb-ı 

Hümâyûn’um kâim-makâmı tarâfından âlâyı deftere zam ve kesire olarak iade ve irsâl 

kılınmış olmağla siz ki na'ib ve ayar vesâ’ire mûmâileyhimsiz vusûl-u emr-î şerîfimle sâlifü-z 

zikr elli sekiz bin kuruşa m‘arifetiniz ve cümle m’arifetiyle kazâ mezbûr ahâlisine tadil ve 

tesviye şurûtuna ra‘iyet olunarak tevzi‘  ve taksim ve yerli yerinden cem‘ ve tahsîl ile 

mahâllerine tediye ve teslîme dikkat ve meblâğ-ı mezbûrun hîn-i tevzi‘ de defteri mezkûra bir 

akçe zam ve ilave olunmak veyahut tahsîldariye nâmıyla ziyâde akçe ahz ve tahsîl kılınmak 

lâzım gelirse bi’t-tahkik mütecasir olânların haklarından gelineceği muhakkak ve mukırr 

olduğuna binaen ona göre ‘amel ve harekete mezîdi ihtimâm ve dikkat eylemeniz fermânım 

olmağın mahsûsen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyet 

m‘alûmunuz oldukda ber-minvâli muharrer ‘amel ve harekete ziyâde ikdam ve gayret ve 

meblâğı mezbûrun sûreti tevzi‘  ve tahsîli bu tarâfa dâhi ma‘lûm olmak için lâzım gelen 

‘ilamın Dersa‘âdet’ime irsâl ve takdîmine müsara’at ve mûgayirimi vâzi‘ erae merhamet ile 

nefsinizi mülkiye ilhaktan tevakkî ve müba’adet eylemeniz bâbında                  

Fi Evâ’il-i Z 47 

 

1616 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Köşk Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Köşk Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu elli iki bin dokuz yüz kırk iki kuruşa bâliğ 
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olmuş bi’t-tedkîk üç bin beş yüz kırk iki kuruşu tenzîl ile sahhu’l-bâkî kırk dokuz bin dört yüz 

kuruşun tevzi’çün  

 

1617 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Kiros Na’ibi’ne ve voyvoda vesâireye gönderilen 

hükümdür. 

Bir sûreti Kiros Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Rebi’ü-l evveli yirmi 

birinci gününde şevvalil mükerremi yirmi birinci gününe gelince vürûd iden deftenin yekûnu 

bir yük otuz bin altı yüz elli dört kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yedi bin altı yüz elli dört 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük yirmi üç bin kuruşun tevzi’çün  

 

1618 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Uşak ve Nebaz ve voyvoda vesâireye gönderilen 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Uşak ve Nebaz na'iblerine ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Kasımından kırk 

yedi senesi rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu iki yük yetmiş dört bin yirmi iki 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on dokuz bin yirmi iki kuruşu tenzîl ile sahhu’l-bâkî iki yük elli 

beş bin kuruşun tevzi’çün  

 

1619 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Gölpazarı Na'ibi'ne ve voyvoda vesâireye 

hükümdür 

Bir sûreti  

Gölpazarı Na'ibi'ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük altmış beş bin altı yüz otuz altı buçuk kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk on bin altı yüz altı buçuk kuruşu tenzîl ile sahhu’l-bâkî bir yük elli beş bin 

kuruşun tevzi’çün 

 

1620  

Vergide yapılan indirim husûsunda, Erikli Kırban Na'ibi’ne ve voyvoda vesâireye 

hükümdür. 
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Bir sûreti  

Erikli Kırban Na'ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] bu def‘a erikli kırban Kazâsı’na tâbi‘ 

Geçerek ve Çıyan Derbentleriyle kazâ-i mezbûrun kırk yedi senesi Muharremül haramı 

gurresinden Cemâziye-l âhiresi gayetine gelince vürûd iden defterinde vürûd iden nefsi 

kazânın yekûnu altı bin altı yüz elli üç buçuk ve gümrük Derbend’i’nin altı bin iki yüz kırk ve 

saçak Derbend’i’nin üç bin dokuz yüz doksan sekiz ki ceman bir yük yirmi iki bin altı yüz 

doksan bir kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk kazâ yekûnundan üç bin altı yüz elli üç buçuk ve 

Geçerek Derbend’i yekûnundan dört bin kırk ve Çıyan Derbend’i yekûnunda kırk sekiz 

kuruşunu tenzîliyle sahhu’-bie bâkî ceman bir yük on dört bin yedi yüz elli kuruşun tevzi’çün  

Fi Evâhir-i S 48 

Mezburun hâvî olduğu kazâlara tavzi‘ ve taksim olunduğunu varid olan ‘ilam mazmûnu bâ 

emr-î ‘âli şerh verildi                                                                                                             

Fi 29 Z 47 

 

1621 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Danişment livâ'i sagir Na'ibi’ne ve voyvoda 

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Danişment livâ'i sagir Na'ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk altı şevvali şerîfi gurresinder 

kırk yedi senesi zilkaide’i şerîfe gurresine gelince vürûd iden iki kıt‘a defterin yekûnu bir yük 

elli sekiz bin iki yüz kuruş yirmi paraya bâliğ olmuş bâdel mutalaa ol vecihle tevzi‘ i iktiza 

eylediği beyanıyla  

Düvel-i mezbûrun hâvi olduğu kazâlara tevzi‘  ve taksim olunduğu natık vârid olân î‘lâm 

mazmûnu berât-ı ‘âli  şerh kılındı  

Fi 29 Z 47 

 

1622 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Bolu Sancağı’nda var olan hakimler ve adı geçen 

sancağın Mütesellimi el-hâc Mustafa Bey’e vesâireye hükümdür. 

Bolu Sancağı’nda vâki‘ hükkâma ve livâ'i mezbûr mütesellimi el-hâc Mustafa zîde mecdihûya 

vesâ’ire kırk yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla vürûd iden defterin yekûnu beş yük otuz bin 

sekiz yüz kırk sekiz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk kırk üç bin üç yüz kırk sekiz kuruşunu 

tenzîl ile sahhu’-l bâkî dört yük kırk yedi bin beş yüz kuruşun tevzi’çün  
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1623 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Bolu Na’ibi ve Bolu Sancağı Mütesellim’i el-hâc 

Mustafa Bey’e vesâireye hükümdür. 

Bolu Na’ibi ve Bolu Sancağı Mütesellim’i el-hâc Mustafa zîde mecdihûya vesâ’ire [boş] kırk 

yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla vürûd iden defterin yekûnu bir yük kırk bin beş yüz seksen 

üç kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin beş yüz seksen üç kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir 

yük otuz dokuz bin kuruşun tevzi’çün 

 

1624 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Kengırı Sancağı’nda bulunan hakimler ve 

gediklilerden adı geçen sancağın Mütesellimi Mustafa Bey’e vesâireye hükümdür. 

Kengırı Sancağı’nda vâki‘ hükkâma ve gediklilerden livâ'i mezbûr mütesellimi Mustafa zîde 

mecdihûya vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu iki 

yük altmış beş bin dokuz yüz otuz yedi kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on beş bin dokuz yüz 

otuz yedi kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî iki yük elli bin kuruşun tevzi’çün  

 

1625 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Viranşehir Sancağı’nda bulunan hakimler ve 

mütesellimlere vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Viranşehir Sancağı’nda vâki‘ hükkâma ve Mütesellimi [boş] zîde mecdihû  vesâ’ire [boş] kırk 

yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla vürûd iden defterin yekûnu iki yük yetmiş bir bin yüz altmış 

altı buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yüz yetmiş bir bin yüz altmış altı buçuk kuruşunu 

tenzîl ile sahhu’-l bâkî iki yük elli dört bin kuruşun tevzi’çün 

 

1626 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Küçük Çekmece Nahiye’si Na'ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Çekmece-i Sagir Nahiye’si Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi Şevvali’l-

mükerremi gurresinden kırk yedi senesi Ramazan-ı şerîfi gayetine gelince on ik aylık olmak 

üzere vürûd iden defterin yekûnu yirmi dokuz bin yüz on iki kuruş yirmi sekiz paraya bâliğ 
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olmuş bi’t-tedkîk bin yüz on iki kuruşun yirmi sekiz parasını tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi 

sekiz bin kuruşun tevzi’çün 

 

1627 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Aladağ Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Aladağ Na'ibi’ne voyvoda vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımına gelince vürûd iden defterin yekûnu seksen üç bin beş yüz elli buçuk kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk üç bin beş yüz elli buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî seksen bin 

kuruşun tevzi’çün  

 

Sayfa 232 

 

1628 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Aladağ Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Aladağ Na'ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Muharremül haramı gurresinden 

şaban-ı şerîf gayetine gelince sekiz aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu elli bin on 

dört kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin on dört kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî kırk sekiz 

bin kuruşun tevzi’çün  

 

1629 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Kapucû-başılarından Kütahya Naib’i Hâlîl Kamil 

Bey’e hükümdür. 

Kapucû-başılarından Kütahya Naib’i Hâlîl kamil zîde mecdihûya [boş] kırk yedi senesi 

Recebü’l-ferdi gurresinden Zilhîccetüş-şerîfesi gayetine gelince altı aylık olmak üzere vürûd 

iden defterin yekûnu iki yük kırk yedi bin dokuz yüz seksen altı kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk üç bin dokuz yüz seksen altı kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî iki yük kırk dört bin 

kuruşun tevzi’çün 

Ber Minvâli emr-î ‘âli tevzi‘  ve taksim olunduğundan ve istilamı içün mazmûnu şerh verildi 

Fi 9 S 47 
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1630 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Tekke Sancağı’nda var olan hakimler ve 

gediklülerden mütesellim Mehmet Sa‘id  Bey’e vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Tekke Sancağı’nda vâki‘ hükkâm ve gediklülerden mütesellim Mehmed said zîde mecdihûya 

vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi martı i’tibarıyla vürûd iden defterin yekûnu bir yük otuz yedi 

bin yedi yüz seksen buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin yedi yüz seksen buçuk kuruşunu 

tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük oruz altı bin kuruşun tevzi‘  içü 

1631 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Radomir Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Radomir Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk dokuz bin sekiz yüz kırk iki kuruş otuz yedi paraya 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin üç yüz kırk iki kuruş otuz yedi parasını tenzîl ile sahhu’-l bâkî 

kırk altı bin beş yüz kuruşun tevzi’çün  

 

1632 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Homageyikler Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Homageyikler Na'ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Cemâziye-l âhiresi on 

beşinci gününden zilkaidetü-ş-şerîfesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi sekiz 

bin iki yüz on bir kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin iki yüz on bir kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l 

bâkî yirmi yedi bin kuruşun tevzi‘   

 

1633 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Şeyhlü Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Şeyhlü Nabi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi martı i’tibarıyla vürûd iden 

defterin yekûnu bir yük doksan bin yedi yüz yetmiş kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on bin yedi 

yüz yetmiş kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük seksen bin kuruşun tevzi’çün  
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1634 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Ayândon Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Ayândon Na'ibine, â’yân  vesai’re [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz iki bin altmış iki kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki 

bin altmış iki kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz bin kuruşun tevzi’çün  

1635 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Durağan Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Durağan Na'ibi’ne, â’yân  vesai’re [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi altı bin dokuz yüz doksan buçuk kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk iki bin doksan beş buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi dört bin dokuz yüz 

kuruşun tevzi’çün 

 

1636 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Küre’i Nühas Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Küre’i Nühas Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz yedi bin otuz dokuz buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk iki bin beş yüz doksan dokuz buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz dört bin beş 

yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1637  

Vergide yapılan indirim husûsunda, Çanlı Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Çanlı Na’ibin’e, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla vürûd iden 

defterin yekûnu on yedi bin dokuz yüz sekiz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk altı yüz sekiz 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on yedi bin üç yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1638 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Çekline Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Çekline Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu sekiz bin elli iki kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk elli iki 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî sekiz bin kuruşun tevzi’çün 

 

1639 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Gökçeağaç Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Gökçeağaç Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu on beş bin seksen altı kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk beş 

yüz seksen altı kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on dört bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1640 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Akha (?) Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Akha (?) Na'ibi’ne, â’yân vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla vürûd iden 

defterin yekûnu on dokuz bin altmış kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin altmış kuruşunu tenzîl 

ile sahhu’-l bâkî on sekiz bin kuruşun tevzi’çün 

 

1641 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Kinolu Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

İnebolu Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz altı bin altı yüz on altı buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk sekiz yüz dört buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz beş bin beş yüz on iki 

kuruşun tevzi’çün154 

 

 

 

 

 

                                                           
154 Orijinal metinde 20.500 yazıyor. 
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Sayfa 203 

 

1642 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Basra Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Basra Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu otuz altı bin üç yüz on altı buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk 

sekiz yüz dört buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz beş bin beş yüz on iki kuruşun 

tevzi’çün155 

Kezalik 

 

1643 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Azdavay Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Azdavay Na'ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla vürûd iden 

defterin yekûnu yirmi bin altı yüz bir buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yedi yüz elli bir 

buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi bin sekiz yüz elli kuruşun tevzi’çün 

 

1644 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Akyürek Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Akyürek Naib’i, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu iki bin altı yüz yetmiş bir kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yetmiş bir 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî iki bin altı yüz kuruşun tevzi’çün 

kezalik 

 

1645 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Hoşalay Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Hoşalay Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi bin dokuz yüz dokuz buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

                                                           
155 Orijinal metinde 20.500 yazıyor. 
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tedkîk dört yüz dokuz buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi bin beş yüz kuruşun 

tevzi’çün 

kezalik  

 

1646 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Boyalı Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Boyalı Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu on dört bin yedi yüz kırk dokuzkuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk üç yüz kırk dokuz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on dört bin dört yüz kuruşun 

tevzi’çün   

Kezalik  

 

1647 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Aydos Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Aydos Na’ibi, âyân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu yirmi iki bin dört yüz otuz yedi kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk 

yedi yüz otuz yedi kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi bir bin yedi yüz kuruşun tevzi’çün 

Kezalik  

 

1648 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Merküze Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür.  

Bir sûreti  

Merküze Na’ibi, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu yirmi beş bin sekiz yüz altmış bir buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk bin sekiz yüz altmış bir buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi dört bin kuruşun 

tevzi’çün 

Kezalik  

 

1649 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Taşkesri Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Taşkesri Na’ibi, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu kırk yedi bin yirmi kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin yirmi 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî kırk beş bin kuruşun tevzi’çün 

Kezalik  

 

1650 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Ruscuk Mütesellim’i Hasan Bey’e âyân vesâireye 

hükümdür. 

Kapûcu-başılardan Ruscuk Mütesellim’i Hasan Bey dâme mecdihûya naib ve vesâ’ire [boş] 

kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük 

kırk bir bin yüz elli kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dokuz bin yüz elli kuruşunu tenzîl ile 

sahhu’-l bâkî bir yük otuz iki bin kuruşun tevzi’çün 

Kezalik 

  

1651 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Şumnu Na’ibi, âyân  Hasan Bey’e vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Şumnu Na’ibi, â’yân  [boş] Hasan zîde mecdihûya vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımından rûz-ı Hızırına gelince defterin yekûnu elli beş bin yüz altmış altı buçuk kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on altı bin altı yüz altmış altı buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî 

elli üç bin beş yüz kuruşun tevzi’çün                                                                                      

Kezalik 

 

1652 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Yanbolu Na’ibi âyân vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Yanbolu Na’ibi, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu on dokuz bin doksan üç kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yedi yüz 

doksan üç kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on sekiz bin üç yüz kuruşun tevzi’çün 
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1653 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Balçık Na’ibi âyân vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Balçık Na’ibi, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu on dört bin dört yüz dokuz buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk 

dört yüz dokuz buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on dört bin kuruşun tevzi’çün 

Kezalik  

 

1654 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Boyabat Na’ibi âyân vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Boyabat Na’ibi, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu altmış altı bin iki yüz dört, üç paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört 

bin iki yüz dört kuruş üç parasını tenzîl ile sahhu’-l bâkî altmış iki bin kuruşun tevzi’çün 

 

1655 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Varna Na’ibi âyân vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Varna Na’ibi, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu yirmi dokuz bin dört yüz altmış sekiz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk iki bin dört yüz altmış sekiz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi yedi bin kuruşun 

tevzi’çün 

Kezalik  

 

1656 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Dağardı Na’ibi âyân vesâireye hükümdür. 

Birsûreti  

Dağardı Na’ibi ve voyvoda, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Cemâziye-l âhiresi on 

beşincigününden Zilhîccetüş-şerîfesi gurresine gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk sekiz 

bin üç yüz kırk sekiz buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin sekiz yüz kırk sekiz buçuk 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî kırk dört bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 
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1657 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Gümüş ma’a Hasköy Na’ibi Gümüş Madeni 

Hümâyûn’a merbut sâir kazâların na'iblerine ve voyvodagandan Mâden mezbûr emini 

Osman Bey’e vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Gümüş ma’a Hasköy Na’ibi Gümüş Madeni Hümâyûn’a merbut sâir kazâların na'iblerine ve 

voyvodagandan M‘âden mezbûr emini ‘Osman zîde mecdihûya vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi 

martı i’tibarıyla vürûd iden defterin yekûnu bir yük otuz bin on iki kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk altı bin beş yüz on iki kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük yirmi üç bin beş yüz 

kuruşun tevzi’çün 

 

1658 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Karahisar’a bağlı Na’ibi âyân vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Karahisar bağlı Na’ibi, âyân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Kasımından kırk yedi senesi 

rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu atmış bin yedi yüz kırk sekiz kuruş sekiz 

paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin yedi yüz kırk sekiz parasını tenzîl ile sahhu’-l bâkî elli 

dokuz bin kuruşun tevzi’çün 

Kezalik 

Ber mantûk-ı emr-î ‘âli tevzi‘  ve taksim olunduğu natık vârid olân î‘lâm mûcibince bâ emr-î 

‘âli  şerh verildi  
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1659 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Dönlice Na’ibi âyân vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Dönlice Na’ibi, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu iki yük iki bin iki yüz dokuz kuruş on bir paraya bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk on bin iki yüz dokuz kuruş on bir parasını tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük doksan iki bin 

kuruşun tevzi’çün 

Kezalik  
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1660 

Vergide yapılan indirim husûsunda, İnegöl Beruse Naib’i, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti İnegöl Beruse Naib’i, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük otuz bin beş yüz on beş kuruş altı paraya 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk sekiz bin beş yüz on beş kuruş altı parası tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir 

yük yirmi iki bin kuruşun tevzi’çün 

Kezalik  

 

1661 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Denizli Has Na'ibi’ne ve Denizli’nin sahip olduğu 

kazâların na'iblerine ve voyvoda vesâireye hükümdür. 

Denizli Has Na'ibi’ne hass-ı mezbûrun hâvi olduğu kazâların na'iblerine ve voyvoda vesâ’ire 

[boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu dört 

yük otuz yedi bin dört yüz otuz dört kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yirmi yedi bin dört yüz 

otuz dört kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî dört yük on bin kuruşun tevzi’çün 

Kezalik  

 

Sayfa 234 

 

1662 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Kula ve Bereketli Kazâları Naiblerine, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Kula ve Bereketli Kazâları Naiblerine, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından 

rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk sekiz bin dokuz yüz yirmi iki kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk beş bin dört yüz yirmi iki kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî kırk üç bin 

beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1663 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Sudirhemi Nahiye’si Na’ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 
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Bir sûreti  

Sudirhemi Nahiye’si Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] sudirhemi Nahiye’sine tâbi‘ Sille 

Karyesinde kırk yedi senesi Muharremül haramından Cemâziye-l âhiresi gayetine gelince 

vürûd iden defterin yekûnu kırk iki bin beş yüz yetmiş bir kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin 

yetmiş bir kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî kırk bir bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1664 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Gökçedağ Naib’i, âyân  vesâireye hükümdür. 

Gökçedağ Naib’i, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Recebü’l-ferdinin guresinden 

Zilhîccetüş-şerîfesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi dört bin sekiz yüz on 

iki buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin sekiz yüz on iki buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-

l bâkî yirmi üç bin kuruşun tevzi’çün 

 

1665 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Könik Naib’i, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Könik Naib’i, âyân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu doksan dört bin yüz yetmiş üç kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç 

bin yüz yetmiş üç kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî doksan bir bin kuruşun tevzi’çün 

 

1666 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Turhâl Naib’i, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Turhâl Naib’i, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu bir yük altmış dokuz bin beş yüz seksen dört kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk dokuz bin beş yüz seksen dört kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük altmış bin 

kuruşun tevzi’çün 

 

1667 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Kızılca Tuzla Na’ibi, âyân  vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Kızılca Tuzla Na’ibi, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Cemâziye-l âhiresi gurresinden 

zilkaidesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük doksan dokuz bin altı yüz yirmi 

yedi kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on üç bin yirmi yedi kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir 

yük seksen altı bin dört yüz kuruşun tevzi‘   

 

1668 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Tazkırı Naib’i, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Tazkırı Na’ibi ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu yetmiş beş bin dokuz yüz altmış kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk beş bin dokuz yüz altmış kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yetmiş beş kuruşun tevzi‘   

 

1669 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Simav Kazâsı’na ve voyvoda vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Simav Kazâsı’na ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Rebi’ü-l evveli on sekizinci 

gününden zilkaidetüş şerîfesi on sekizinci gününe gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük 

kırk altı bin yedi yüz on yedi kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dokuz bin iki yüz on yedi 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük otuz yedi bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1670 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Dikmegöz Na’ibi ve voyvoda vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Dikmegöz Na’ibi ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Cemâziye-l âhiresi on yedinci 

gününden zilhiccetüş şerîfesi gurresine gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük yirmi yedi 

bin alt yüz seksen üç buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yedi bin alt yüz seksen üç buçuk 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük yirmi bin kuruşun tevzi’çün 

 

1671 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Dergâh-ı Âli Kapucû-başılarından Kemkire 

Voyvodası Mehmet Celalettin Bey’e, na’ib vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Dergâh-ı ‘Âli Kapucû-başılarından Kemkire ve voyvodası Mehmed Celalettin dâme 

mecdihûya ve Na’ibi vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu iki yük on dört bin sekiz yüz doksan altı kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk on iki bin üç yüz doksan altı kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî iki yük iki bin beş yüz 

kuruşun tevzi’çün 

 

1672 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Çay Na’ibi ve voyvoda vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Çay Na’ibi ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu bir yük kırk dokuz bin beş yüz elli bir kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk sekiz bin beş yüz elli bir kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük kırk bir bin kuruşun 

tevzi’çün 

 

1673 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Bigadiç Na’ibi ve voyvoda vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Bigadiç Na’ibi ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük otuz iki bin dokuz yüz on dört buçuk kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk altı bin dört yüz on dört buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük 

yirmi altı bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1674 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Sorgu Na’ibi, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Sorgu Na’ibi, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu bir yük on bbin yüz altmış dokuz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk 

bes bin yüz altmış dokuz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük beş bin kuruşun tevzi’çün 

 

1675 

Vergide yapılan indirim husûsunda, İpsala Na’ibi ve voyvoda vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

İpsala Na’ibi ve voyvoda vesâ’ire kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu yirmi beş bin yedi yüz otuz sekiz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk 

bin yedi yüz otuz sekiz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi dört bin kuruşun tevzi’çün 

 

1676 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Petriç Na’ibi, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Petriç Na’ibi, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu altmış beş bin yüz otuz bir buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk 

dört bin üç yüz on bir buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî altmış bir bin beş yüz kuruşun 

tevzi’çün 

 

1677 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Burdur Na’ibi’ne ve Burdur’un sahip olduğu 

kazâların na'iblerine voyvoda vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Burdur Na’ibi’ne Terkümüş hassının hâvi olduğu kazâların na'iblerine voyvoda vesâ’ire [boş] 

kırk yedi senesi Cemâziye-l âhiresi gurresinden Zilhîccetüş-şerîfesi yedinci gününe gelince 

gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük doksan iki bin beş yüz otuz yedi kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk altı bin yüz otuz yedi kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük seksen altı 

bin dört yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1678 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Malkara Na’ibi, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Malkara Na’ibi, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu kırk yedi bin otuz iki kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin beş yüz 

otuz iki kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî kırk beş bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1679 

Vergide yapılan indirim husûsunda, İpsala Na’ibi, âyân  vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

İpsala Na’ibi, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu yirmi iki bin iki yüz doksan beş kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin 

dört yüz seksen iki buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi bin sekiz yüz on üç kuruşun 

tevzi’çün156 

 

1680 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Karahisar Behramşâh, âyân vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Karahisar Behramşâh, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu on bir bin iki yüz doksan beş kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk yedi yüz doksan beş kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1681 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Gedikçik Na’ibi, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Gedikçik Na’ibi, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Rebi’ü-l evveli gurresinden Ramazan-ı 

şerîf gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi beş bin üç yüz yetmiş altı kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk bin üç yüz yetmiş altı kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi dört bin 

kuruşun tevzi’çün 

 

Sayfa 235 

 

1682 

Vergide yapılan indirim husûsunda,  Na’ibi, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Boğazlayan Na’ibi, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi cemâziye-l evveli gurresinden 

zilkaidetüş şerîfesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi bin sekiz yüz yirmi beş 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin yüz yirmi beş kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on dokuz 

bin yedi yüz kuruşun tevzi’çün 

 

                                                           
156 Orijinal metinde 21.000 yazıyor. 
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1683 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Emlak Na’ibi, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Emlâk Na’ibi, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Rebi’ü-l evveli gurresinden zilkaidetüş- 

şerîfesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi iki bin sekiz yüz yetmiş dört buçuk 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin üç yüz yetmiş dört buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî 

yirmi bir bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1684 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Kapûcu-başılardan Akdağ Mâden Emini el-Hâc 

Hüsrev Bey’e, na’ib vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kapûcu-başılardan Akdağ M‘âden Emini el-Hâc Hüsrev dâme mecdihûya Na’ibi ve vesâ’ire 

[boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu elli 

iki bin yüz yirmi yedi kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin yüz yirmi yedi kuruşunu tenzîl ile 

sahhu’-l bâkî kırk dokuz bin kuruşun tevzi’çün 

 

1685 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Kapûcu-başılardan Akdağ Mâden Emini el-Hâc 

Hüsrev Bey’e, naib vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Yine Kapucû-başı ve na'ib mûmâileyhime vesâ’ire [boş] bu def‘a nefsi Akdağ madeninin kırk 

yedi senesi Cemâziye’l-evvelîsi  gurresinden şevvali şerîfi gayetine gelince vürûd iden 

defterin yekûnu on üç bin yedi yüz kırk iki kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yedi yüz kırk iki 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on üç bin kuruşun tevzi’çün 

 

1686 

Vergide yapılan indirim husûsunda Bozok Ma’a Süleymanlı Na’ibi vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Bozok Ma’a Süleymanlı Na’ibi, â’yân  vesâ’ire [boş] bu def‘a kızılkoca kasabasında kırk yedi 

senesi Rebi’ü-l evveli gurresinden Ramazan-ı şerîfe gayetine gelince vürûd iden defterin 
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yekûnu yirmi üç bin yüz yedi buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin altı yüz yedi buçuk 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi bir bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1687 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Süleymanlu Na’ibi’ne, âyân vesâireye gönderilen 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Süleymanlu Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Rebi’ü-l evveli gurresinden 

Ramazan-ı şerîf gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu on bir bin dokuz yüz doksan üç 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yedi yüz doksan üç kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on bir bin 

iki yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1688 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Bozok Sancağı Mütesellim’i ve Akdağ Mâden emini 

el-hâc Hüsrev’e ve Bozok Ma’a Süleymanlu Na’ibiyle adı geçen sancağın sahip olduğu 

bütün kazâların hakimine vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Bozok Sancağı Mütesellim’i Ve Akdağ Mâden emini el-hâc Hüsrev dâme mecdihûya ve 

Bozok Ma’a Süleymanlu Na’ibiyle livâ'i mezbûrun hâvi olduğu sâir kazâların hükkâmına 

vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden defterin 

yekûnu otuz sekiz bin yüz elli bir buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin yüz elli bir 

buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz altı bin kuruşun tevzi’çün 

Kezalik  

 

1689 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Bozok ve Süleymanlu Na’ibi, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Bozok ve Süleymanlu Na’ibi, â’yân  vesâ’ire [boş] bu def‘a sorgun Kazâsı’nda yedi senesi 

Rebi’ü-l evveli gurresinden Ramazan-ı şerîf gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk 

bir bin sekiz yüz kırk dört kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin sekiz yüz kırk dört kuruşunu 

tenzîl ile sahhu’l bâkî otuz dokuz bin kuruşun tevzi’çün 
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1690 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Bozok ve Süleymanlu Na’ibi, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Bozok ve Süleymanlu Na’ibi, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Rebi’ü-l evveli 

gurresinden Ramazan-ı şerîf gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu dokuz bin sekiz yüz 

elli sekiz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk altı yüz elli sekiz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî 

dokuz bin iki yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1691 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Siroz Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Siroz Na’ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu iki yük yirmi altı bin kırk beş buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk altı bin kırk beş buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî iki yük yirmi bin kuruşun 

tevzi’çün 

 

1692 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Kurupazar Nallıhan Na’ibi’ne ve silahtarandan adı 

geçen kazâ voyvodası Seyyid Mustafa Bey’e vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kurupazar Nallıhan Na’ibi’ne ve silahtarandan kazâ'i mezbûr ve voyvodası Seyyid Mustafa 

Bey zîde mecdihûya vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu bir yük seksen dokuz bin yedi yüz yirmi iki kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk on yedi bin yedi yüz yirmi iki kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük yetmiş iki 

bin kuruşun tevzi’çün 

 

1693 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Zile Na’ibine, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Zile Na’ibine, âyân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu bir yük üç bin yüz elli dokuz kuruş yirmi sekiz paraya bâliğ olmuş 
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bi’t-tedkîk on bin yüz elli dokuz kuruş yirmi sekiz parası tenzîl ile sahhu’-l bâkî doksan üç bin 

kuruşun tevzi’çün 

 

1694 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Adapazarı Na’ibi’ne ve voyvoda vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Adapazarı Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Cemâziye-l âhiresi on birinci 

gününden Zilhîccetüş-şerîfesi üçüncü gününe gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük 

yirmi beş bin iki yüz on kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on bin iki yüz on kuruşunu tenzîl ile 

sahhu’-l bâkî bir yük on beş bin kuruşun tevzi’çün 

 

1695 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Pravişte Na’ibine, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Pravişte Na’ibine, â’yân  vesâ’ire kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu bir yük üç bin altı yüz yetmiş beş buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk yedi bin yetmişbuçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî doksan altı bin beş yüz kuruşun 

tevzi’çün 

 

1696 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Kebut ve voyvoda vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kebut ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu bir yük altı bin iki yüz doksan dokuz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk yedi bin iki yüz doksan dokuz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî doksan dokuz bin 

kuruşun tevzi’çün 

 

1697 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Kirmaslı Na’ibi’ne ve voyvoda vesâireye 

hükümdür. 
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Bir sûreti  

Kirmaslı Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk altı senesi martından şubatı gayetine 

gelince vürûd iden defterin yekûnu iki yük on sekiz bin sekiz yüz doksan dört kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk on iki bin üç yüz doksan dört kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî iki yük altı 

bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

Ber mantûk-ı emr-î ‘âli ile tevzi‘  ve taksim olduğu natık vârid olân î‘lâm mûcibince emr-î ‘âli  

şerh verildi  

Fi 10 M 48 

 

1698 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Bozok Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Bozok Na’ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu altmış iki bin dört yüz doksan beş buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk üç nin dört yüz doksan beş kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî elli dokuz bin kuruşun 

tevzi’çün 

 

1699 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Mihâlliçcık Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Mihâllıçcık Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük yirmi bin doksan buçuk kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk seksen beş bin doksan buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük on bir 

bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1700 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Karahisar-ı Sahib Na’ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Karahisar-ı Sahib Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük yirmi sekiz bin yedi yüz on dört kuruşa 
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bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin iki yüz elli dört kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük yirmi 

beş bin kuruşun tevzi’çün 

 

1701 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Dergâh-ı Âli Kapucû-başılarından Hüdavendigâr 

Sancağı Mütesellim’i ve Beruse Nazırı MuHafız Mehmet ve Beruse Na'ibi’ne vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Dergâh-ı ‘Âli Kapucû-başılarından Hüdavendigâr Sancağı Mütesellim’i ve Beruse Ahrab 

Nazırı MuHafız Mehmed dâme mecdihûya ve Beruse Na'ibi’ne vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi 

rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu iki yük altı yüz doksan 

dokuz kuruş dokuz paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk altı yüz doksan dokuz kuruş dokuz para 

tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi bin kuruşun tevzi’çün 

 

Sayfa 236 

 

1702 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Söylemez Kazâsı Na’ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Söylemez Kazâsı Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırı i’tibarıyla vürûd iden defterin yekûnu otuz beş bin sekiz yüz yetmiş beş kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk iki bin sekiz yüz yetmiş beş kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz iki bin 

kuruşun tevzi’çün 

 

1703 

Vergide yapılan indirim husûsunda, İstanos Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

İstanos Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla vürûd iden 

defterin yekûnu dokuz bin otuz bir kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört yüz otuz bir kuruşunu 

tenzîl ile sahhu’-l bâkî sekiz bin altı yüz kuruşun tevzi’çün 
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1704 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Murtazaabad Kazâsı Na’ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Murtazaabad Kazâsı Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla 

vürûd iden defterin yekûnu on bir bin yedi yüz kırk yedi kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk beş 

yüz kırk yedi kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on bir bin iki yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1705 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Çubukâbad Kazâsı Siroz Na’ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Çubukâbad Kazâsı Siroz Na’ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Muharremül 

haramından receb-i şerîfi dördüncü gününe gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk altı bin üç 

yüz on sekiz buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin üç yüz on sekiz buçuk kuruşunu 

tenzîl ile sahhu’-l bâkî kırk üç bin kuruşun tevzi’çün 

 

1706 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Niksar Kazâsı Na’ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Niksar Kazâsı Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi receb-i şefrifi gurresiden 

Zilhîccetüş-şerîfesi gayetine gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu bir yük 

on dokuz bin iki yüz altmış iki kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin yedi yüz altmış iki 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük on altı bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1707 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Yıldızeli Siroz Na’ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Yıldızeli Siroz Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi recebü’l ferdi gurresinden 

Zilhîccetüş-şerîfesi yedinci gününe gelince vürûd iden defterin yekûnu yermiş bin altı yüz 
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seksen bir kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin yüz seksen bir kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l 

bâkî altmış sekiz bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1708 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Artukâbad Kazâsı, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Artukâbad Kazâsı, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi receb-i ferdi gurresinden Zilhîccetüş- 

şerîfesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu altmış bin yedi yüz kırk yedi kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk iki bin kırk yedi kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî elli sekiz bin yedi yüz 

kuruşun tevzi’çün 

 

1709 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Divriği Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Divriği Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi receb-i ferdi gurresinden Zilhîccetüş-

şerîfesine gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük elli dört bin iki yüz kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk üç bin iki yüz doksan dokuz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük elli bir bin 

kuruşun tevzi’çün 

 

1710 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Dergâh-ı Âli Kapucû-başılarından Saruhan 

Sancağı Mütesellimi Karaosman zâde el-hâc Mehmet ve Manisa Na’ibiyle adı geçen 

sancağın sahip olduğu bütün kazâların hakimine vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Dergâh-ı ‘Âli Kapucû-başılarından Saruhan Sancağı Mütesellimi Karaosman zâde el-hâc 

Mehmed dâme mecdihûya ve Manisa Na’ibiyle livâ'i mezbûrun hâvi olduğu sâir kazâların 

hükkâmına vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Kasımından kırk yedi senesi rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu dört yük iki bin iki yüz seksen dört buçuk kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk sekiz bin iki yüz seksen dört buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî üç yük 

doksan dört bin kuruşun tevzi’çün 
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1711 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Sivasili Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Sivasili Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Recebü-l şarifi gurresinden 

Zilhîccetüş-şerîfesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu altmış dört bin dört yüz on 

dört kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin on dört kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî altmış iki 

bin dört yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1712 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Kapucû-başılarından Sivas Sancağı Mütesellimi 

Seyyid Sa‘id  Bey vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kapucû-başılarından Sivas Sancağı Mütesellimi Seyyid Sa‘id  dâme mecdihû vesâ’ire [boş] 

kırk yedi senesi Recebü-l şarifi gurresinden Zilhîccetüş-şerîfesi gayetine gelince vürûd iden 

defterin yekûnu bir yük yetmiş yedi bin dört yüz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk altı bin dört 

yüz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük yetmiş bir bin kuruşun tevzi’çün 

 

1713 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Divriği Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Divriği Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi zilkaidetüş şerîfesi on beşincigününden 

kırk yedi senesi cemâziye-l evveli gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi dört bin 

sekiz yüz otuz beş kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk sekiz yüz otuz beş kuruşunu tenzîl ile 

sahhu’-l bâkî yirmi dört bin kuruşun tevzi’çün 

 

1714 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Kelemgad Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kelemgad Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Recebü’l-ferdi gurresinden 

Zilhîccetüş-şerîfesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz bir bin altı yüz altmış üç 

kuruş yirmi paraya paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin dört yüz altmış üç kuruş yirmi bir parası 

tenzîl ile sahhu’-l bâkî oruz bin kuruşun tevzi’çün 
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1715 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Kara Gavaslı Na’ibi’ne, âyân vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kara Gavaslı Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Recebü’l-ferdi gurresinden 

Zilhîccesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu elli üç bin dokuz yüz doksan altı buçuk 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin dokuz yüz duksan altı buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l 

bâkî elli iki bin kuruşun tevzi’çün 

 

1716 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Kazâbâd Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kazâbâd Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Recebü’l-ferdi gurresinden 

Zilhîccesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu doksan altı bin yirmi yedi kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk iki bin beş yüz yirmi yedi kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî doksan üç bin 

beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1717 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Karayaka ve Taşâbâd ve Sonısa ve Eyran 

Na'iblerine, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Karayaka ve Taşâbâd ve Sonısa ve Eyran Na'iblerine, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi 

Recebü’l-ferdi gurresinden Zilhîccesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük 

yetmiş dört bin iki yüz seksen bir buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin iki yüz seksen 

bir buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük yetmiş bir bin kuruşun tevzi’çün                    

Kezalik  
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1718 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Mecidözü Na'ibi’ne ve voyvoda vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Mecidözü Na'ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Recebü’l-ferdi gurresinden 

Zilhîccesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz üç bin beş yüz seksen bir kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin dört yüz seksen bir kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz iki bin 

yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1719 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Alyatlu Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür 

Bir sûreti  

Alyatlu Na'ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi receb-i şerîfi gurresinden Zilhîccesi 

gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu kuruşa bâliğ sekiz bin beş yüz kırk sekiz olmuş 

bi’t-tedkîk yüz kırk sekiz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî sekiz bin dört yüz kuruşun 

tevzi’çün 

 

1720  

Vergide yapılan indirim husûsunda, Turhâl Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Turhâl Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Receb-i gurresinden Zilhîccesi 

gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz sekiz bin yedi yüz altmış kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk bin beş yüz altmış kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz yedi bin iki yüz kuruşun 

tevzi‘  içü 

 

1721 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Kapûcu-başılardan Sivas Sancağı Mütesellimi 

Seyyid Sa‘id  Bey’e na'ib vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Kapûcu-başılardan Sivas Sancağı Mütesellimi Seyyid Sa‘id  dâme mecdihûya ve na'ib 

vesâ’ire [boş] bu def‘a Sivas Kazâsı’na mûzaf Hafik Nahiyesi’nin kırk yedi senesi Recebü’l-

ferdi gurresinden Zilhîccesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu yetmiş bin yüz yirmi 

üç kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on iki bin yüz yirmi üç kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî 

altmış sekiz bin kuruşun tevzi’çün 

 

1722 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Hüseyînâbâd Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Hüseyînâbâd Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Receb-i gurresinden Zilhîccesi 

gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi dokuz bin kırk dört kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk bin iki yüz kırk dört kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi yedi bin yedi yüz 

kuruşun tevzi’çün 

 

1723 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Kapûcu-başılardan Bozok Sancağı Mütesellimi ve 

Akdağ Mâden Emini el-hâc Hüsrev’e, na'ib vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kapûcu-başılardan Bozok Sancağı Mütesellimi ve Akdağ M‘âden Emini el-hâc hüsrev dâme 

mecdihûya ve na'ib vesâ’ire [boş] bu def‘a nesi akdağ madeninin kırk yedi senesine mahsuben 

vürûd iden defterin yekûnu on iki bin dokuz yüz kuruşa bâliğ olmuş bâdel mü’te‘âlâ ol 

vecihle tevzi’çün  

 

1724 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Beypazarı Na’ibi’ne ve voyvoda vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Beypazarı Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Cemâziye-l âhiresi 

gurresinden zilkaide gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük yetmiş üç bin on 

dokuz buçuk kuruşa bâliğ olmuş on bin on dokuz buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir 

yük altmış üçbin kuruşun tevzi’çün 
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1725 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Balıkesir Na’ibi’ne ve voyvoda vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Balıkesir Na'ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu üç yük otuz sekiz bin sekiz yüz iki kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk yirmi sekiz bin sekiz yüz iki kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî üç yük on bin 

kuruşun tevzi’çün 

 

1726 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Gelembe Na'ibi’ne ve voyvodasına ve Ataullah 

Bey’e vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Gelembe Na'ibi’ne ve voyvodası ve hocegandan Ataullah zîde mecdihûya ve vesâ’ire [boş] 

kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu seksen 

altı bin sekiz yüz elli dört kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk altı bin sekiz yüz elli dört kuruşunu 

tenzîl ile sahhu’-l bâkî seksen bin kuruşun tevzi’çün 

 

1727 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Domaniç Na'ibi’ne ve voyvoda vesâireye 

hükümdür. 

Domaniç Na'ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu elli iki bin iki yüz seksen iki kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk bin yedi yüz seksen iki kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî elli bin beş yüz kuruşun 

tevzi’çün 

 

1728 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Homageyikler Na'ibi’ne ve voyvoda vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Homageyikler Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi dört bin sekiz yüz on beş buçuk kuruşa 
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bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin üç yüz on buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi üç bin beş 

yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1729 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Kapûcu-başılardan Hüdavendigâr Sancağı 

Mütesellimi ve Beruse İhtisab Nazırı Hafız Mehmet Bey ve Kebe Na’ibi vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Kapûcu-başılardan Hüdavendigâr Sancağı Mütesellimi ve Beruse İhtisab Nazırı Hafız 

Mehmed dâme mecdihû ve Kebe Na’ibi vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu altmış beş bin kuruş beş paraya bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk iki yüz yetmiş beş kuruş beş parası tenzîl ile sahhu’-l bâkî altmış beş bin kuruşun 

tevzi’çün 

 

1730 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Kapûcu-başılardan Saruhan Sancağı Mütesillimi 

Kara Osman zâde el-hâc Mehmet Bey’e vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kapûcu-başılardan Saruhan Sancağı Mütesillimi Kara ‘Osman zâde el-hâc Mehmed dâme 

mecdihûya ve Manisa Na'ibi’ne vesâ’ire ([boş] kırk altı senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu iki yük doksan dört bin otuz beş buçuk, kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk yedi bin otuz beş buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî iki yük seksen yedi 

bin kuruşun tevzi’çün 

 

1731 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Bayramiç Na'ibi’ne ve voyvoda vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Bayramiç Na'ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu doksan bir bin sekiz yüz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk bin üç yüz kuruşunu tenzîl ile sahhu’l bâkî doksan bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 
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1732 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Köprülü Na'ibi’ne ve voyvoda vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Köprülü Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük üç yüz sekiz bin üç yüz yetmiş dokuz kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk yedi bin üç yüz yetmiş dokuz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî üç yüz bir 

bin kuruşun tevzi’çün 

 

1733 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Kapûcu-başılardan Amasya Sancağı Mütesellimi 

Hafız Hasan Bey’e ve Amasya Kadısıyla adı geçen sancağın sahip olduğu kazâların 

hakimine vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kapûcu-başılardan Amasya Sancağı Mütesellimi Hafız Hasan dâme mecdihûya ve Amasya 

Kadısıyla livâ'i mezbûrun hâvi olduğu kazâların hükkâmına vesâ’ire [boş]  

senesi Recebü’l-ferdi gurresinden Zilhîccetüş şerîfi gayetine gelince vürûd iden defterin 

yekûnu bir yük altmış dört bin dört yüz doksan sekiz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört bin 

dört yüz doksan sekiz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük altmış bin kuruşun tevzi’çün 

Fi Evâsıt-i M 48  

 

1734 

Vergi miktarı husûsunda, Taşkesri Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Taşkesri Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu on dokuz bin iki yüz kırk dokuz kuruşa bâliğ olmuş bi’l-

müte‘âlâ ol vecihle içü 

 

1735 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Kekbuza Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Kekbuza Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi cemâziye-l evvelinin yirmi 

sekiz.gününden Zilhîccetü-ş şerîfenin on yedinci gününe gelince vürûd iden defterin yekûnu 

altmış dokuz bin yüz yetmiş dokuz kuruş yirmi altı paraya bâliğ olmuş bi’l-müte‘âlâ ol 

vecihle tevzi’çün  

 

1736 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Şile Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Şile Na'ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Hızırından rûz-ı Kasımına gelince 

altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu kırk dokuz bin iki yüz kırk sekiz kuruş on 

paraya bâliğ olmuş bi’l-mü’te’âlâ ol vecihle tevzi’çün  

 

1737 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Bursa Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Buruse Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Muharremül haramı vasıtından 

Zilhîccetüş-şerîfesi gayetine gelince on bir buçuk aylık olmak üzere vürûd iden defterin 

yekûnu üç bin beş yüz yetmiş sekiz kuruşa bâliğ olmuş bi’l-müte‘âlâ ol vecihle tevzi’çün  

 

1738 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Mihâliç Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Mihâlliç Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince Dersa‘âdet’ime vürûd iden defterin yekûnu beş yük yirmi yedi bin üç yüz yirmi beş 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk kırk yedi bin üç yüz yirmi beş kuruşunu tenzîl ile sahhu’l bâkî 

dört yük seksen bin kuruşun tevzi’çün  

 

1739 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Uzuncaâbâd ve Hasköy Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 
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Bir sûreti  

Uzuncaâbâd ve Hasköy Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-

ı Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük yirmi beş bin sekiz yüz altmış bir kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yedi bin sekiz yüz altmış bir kuruşunu tenzîl ile sıhhû’l bâkî bir yük on 

sekiz bin kuruşun tevzi’çün  

Ber mantûk-ı emr-î ‘âli ‘amel ve harekete tevzi‘  ve taksim olunduğunu natık vürûd iden î‘lâm 

ve mücazaat mazmûnları fermân-ı ‘âli şerh verildi                                                          

Fi 26 S 48 

 

1740 

Ber mantûk-ı emr-î ‘âli amel ve hareket tevzi ve taksim olunduğunu natık varid olan ilam ve 

takrirat mazmûnları bâ emr-î ‘âli şerh verildi 

Fi 26 S 48 

Vergi miktarı husûsunda, Kızılağaç Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kızılağaç Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince Dersa‘âdet’ime vürûd iden defterin yekûnu sekiz bin yüz otuz üç buçuk kuruşa bâliğ 

olmuş bâdel müte‘âlâ ol vecihle tevzi‘ i iktiza eylediği beyanıyla  

 

1741 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Budaközü Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Budaközü Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi martı i’tibarıyla vürûd iden defterin 

yekûnu otuz bin yüz seksen dokuz buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on bir bin yüz seksen 

dokuz buçuk kuruşunu tenzîl ile sıhhû’l bâkî yirmi dokuz bin kuruşun tevzi’çün  

 

1742 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Yenice Karasu Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Yenice Karasu Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından rûz-ı Kasımına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük altı bin üç yüz yirmi üç buçuk kuruşa bâliğ olmuş 



433 

 

bi’t-tedkîk yedi bin üç yüz yirmi üç buçuk kuruşunu tenzîl ile sıhhû’l bâkî doksan dokuz bin 

kuruşun tevzi’çün  

 

1743 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Menlik Kadısı’na, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Menlik Kadısı’na, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu seksen dokuz bin sekiz yüz otuz dört kuruş altı paraya 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yedi bin sekiz yüz otuz dört kuruş altı parasını tenzîl ile sıhhû’l bâkî 

seksen iki bin kuruşun tevzi’çün  

 

1744 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Yenice Bergama Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Yenice Bergama Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Kasımından kırk yedi 

senesi rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu altmış üç bin yedi yüz doksan bir 

kuruş yirmi paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin yedi yüz doksan bir kuruş yirmi parasını 

tenzîl ile sahhu’l bâkî altmış bir bin kuruşun tevzi’çün  

 

1745 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Timur Hisarı Na'ibi’ne ve silahtaran âyânı Ali 

Bey’e vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Timur Hisarı Na'ibi’ne ve silahtaran â’yânı ‘Âli Bey zîde mecdihûya vesâ’ire [boş] kırk yedi 

senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük iki bin yüz 

seksen dört buçuk bâliğ olmuş bi’t-tedkîk altı bin altu yüz seksen dört buçuk kuruşunu tenzîl 

ile sahhu’l bâkî doksan beş bin beş yüz kuruşun tevzi’çün  

 

1746 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Niş Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Niş Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu seksen dört bin beş yüz yirmi dokuz on beş paraya bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk üç bin beş yüz yirmi dokuz kuruş on beş parasını tenzîl ile sahhu’l bâkî seksen bir 

bin kuruşun tevzi’çün  

 

1747 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Kaymas Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kaymas Na'ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından sene-i 

mezbûre şevvali şerîfi yirmi yedinci gününe gelince beş aylık olmak üzere vürûd iden defterin 

yekûnu otuz bin yedi yüz elli sekiz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin sekiz kuruşunu 

tenzîl ile sahhu’l bâkî yirmi sekiz bin yedi yüz elli kuruşun tevzi’çün  

 

Sayfa 239 

 

1748 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Nevahi-i  Bergama Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Nevahi-i  Bergama Na'ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-

ı Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük elli üç bin dokuz yüz seksen dört kuruş 

yirmi paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk sekiz bin seksen dört kuruş yirmi parasını tenzîl ile 

sahhu’l bâkî bir yük kırk beş bin dokuz yüz kuruşun tevzi’çün  

Kezalik 

 

1749 

Vergide yapılan indirim husûsunda, (…) Kasrı Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

(...) Kasrı Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu on bin sekiz yüz üç kuruş yirmi dokuz paraya bâliğ olmuş 
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bi’t-tedkîk altı yüz üç kuruş yirmi dokuz parasını tenzîl ile sahhu’l bâkî on bin iki yüz kuruşun 

tevzi’çün  

Ber mantûk-î emr-î ‘âli amel ve hareket tevzi ve taksim olunduğunu natık varid olan ilam ve 

takrirat mazmûnları bâ emr-î ‘âli şerh verildi    

Fi 26 S 48 

 

1750 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Ruscuk Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Ruscuk Na’ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Cemâziye-l âhiresi gurresinden 

Zilhiccetüş-şerîfesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu doksan sekiz bin altı yüz 

altmış bir kuruş otuz üç paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin altı yüz altmış bir kuruş otuz üç 

parasını tenzîl ile sahhu’l bâkî doksan beş bin kuruşun tevzi’çün  

Kezalik 

 

1751 

Ber mantûk-ı emr-î ‘âli tevzi‘  ve taksim olduğu manzur vârid olân î‘lâm ve tahrirat 

mazmûnları berât-ı ‘âli  şerh verildi 

Fi 26 S 48 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Silivri Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Silivri Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu doksan dokuz bin beş yüz doksan dokuz kuruş yirmi dört paraya 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk beş bin beş yüz doksan dokuz kuruş yirmi dört parasını tenzîl ile 

sahhu’l bâkî doksan dört bin kuruşun tevzi’çün  

Kezalik   

 

1752 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Mekri Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Mekri Na'ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk üç bin altı yüz yetmiş yedi kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk üç bin altı yüz yetmiş yedi kuruşu tenzîl ile sahhu’l bâkî kırk bin kuruşun tevzi’çün  

Kezalik 

 

1753 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Seferihisar Günyüzü Na’ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Seferihisar Günyüzü Na’ibi’ne, âyân  vesai’re [boş] kırk yedi senesi Recebü’l-ferdi 

gurresinden Zilhîccetüş-şerîfesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük bin beş 

yüz on yedi kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört bin yüz yedi kuruşunu tenzîl ile sahhu’l bâkî 

doksan yedi bin beş yüz kuruşun tevzi’çün                                                                                                  

Kezalik  

 

1754 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Mîr MustafaPâşâ Na’ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Mîr Mustafa Pâşâ Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Cemâziye’l-evvelîsi  

gurresinden Şevvali’l-mükerremi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu elli üç bin yüz 

yetmiş altı kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin yüz yetmiş altı kuruşunu tenzîl ile sahhu’l 

bâkî elli bin kuruşun tevzi’çün  

Kezalik  

 

1755 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Zağra-i Atik Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Zağra-i Atik Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Cemâziye-l âhiresi gurresinden 

Zilhîccetüş-şerîfesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu doksan bin157 dört yüz elli iki 

kuruşa  bâliğ olmuş bi’t-tedkîk beş bin dört yüz elli iki kuruşunu tenzîl ile sahhu’l bâkî seksen 

beş bin kuruşun tevzi’çün 

Kezalik  

 

1756 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Nevahi-i  Yanbolu, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Nevahi-i  Yanbolu Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu on üç bin yetmiş altı kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk sekiz yüz yirmi altı kuruşunu tenzîl ile sahhu’l bâkî on iki bin iki yüz elli kuruşun 

tevzi’çün  

Kezalik  

Bir mantûk-ı emr-î ‘âli  tevzi‘  ve taksim olunduğunu natık vârid olân î‘lâm ve tahrîrat 

mazmûnları berât-ı ‘âli  şerh verildi  

Fi 26 S 48 

 

1757 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Çağlâyık Yanbolu, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Çağlâyık Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu elli bin dört yüz otuz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk altı 

yüz otuz kuruşunu tenzîl ile sahhu’l bâkî kırk dokuz bin sekiz yüz kuruşun tevzi’çün  

Kezalik  

 

1758 

Vergi miktarı husûsunda Edirne Mollası’na ve Kuyucubaşılardan Çirmen Kâim-

makâm’ı Ahmed’e vesâireye hükümdür. 

 

                                                           
157 Orijinal metinde bin kelimesi yazılmamış. 
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Bir sûreti  

Edirne Mollası’na ve Kuyucubaşılardan Çirmen Kâim-makâm’ı Ahmed dâme mecdihûya 

vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden defterin 

yekûnu bir yük iki bin dokuz yüz kırk dört kuruş otuz üç paraya bâliğ olmuş bâdel müte‘âlâ ol 

vecihle tevzi‘  iktiza eylediği beyanıyla  

 

1759 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Şarköy Na'ibi’ne vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Şarköy Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu seksen iki bin sekiz yüz yirmi altı buçuk kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk iki bin sekiz yüz yirmi altı buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’l bâkî seksen bin 

kuruşun tevzi’çün  

Kezalik  

 

1760 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Gümilcine Na'ibi’ne vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Gümülcine Na'ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire Gümülcine Kazâsı’na mûzaf Darıdere Nahiyesi’nin 

kırk yedi senesi cemâziye-l evveli gurresinden Şevvali’l-mükerremi gayetine gelince vürûd 

iden defterin yekûnu doksan altı bin dört yüz elli altı kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk beş bin 

dört yüz elli altı kuruşunu tenzîl ile sahhu’l bâkî doksan bir bin kuruşun tevzi’çün  

Kezalik  

 

1761 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Hezargrad Na'ibi’ne vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Hezargrad Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu elli sekiz bin dokuz yüz doksan bir kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk bin dört yüz doksan bir kuruşunu tenzîl ile sahhu’l bâkî elli yedi bin beş yüz 

kuruşun tevzi’çün  

Kezalik  
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1762 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Bergos Na'ibi’ne vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Bergos Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu altmış üç bin iki yüz yetmiş dokuz kuruş beş paraya bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk üç bin iki yüz yetmiş dokuz kuruş beş parasını tenzîl ile sahhu’l bâkî altmış 

bin kuruşun tevzi’çün  

Kezalik 

 

1763 

Vergide yapılan indirim husûsunda, Ahi Çelebi Na'ibi’ne vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Ahi Çelebi Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu yetmiş iki bin beş yüz on kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk 

dört bin on kuruşunu tenzîl ile sahhu’l bâkî altmış sekiz bin beş yüz. kuruşun tevzi’çün  

Kezalik 

 

1764 

Vergide yapılan indirim husûsunda, İnecik Na'ibi’ne vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

İnecik Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu yirmi bin altı yüz altmış üç buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk 

bin yüz altmış üç kuruşunu tenzîl ile sahhu’l bâkî on dokuz bin beş yüz kuruşun tevzi’çün  

Fi Evâhir-i M 248 

Kezalik  
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Sayfa 240 

 

1765 

Şerefa-yı Kiram’dan misafir olarak Bursa’da ikamet eden Şerîf Ahmed Bey’in 

haremiyle beraber Şam-ı Şerîf’e gideceğinden dolayı, yol üzerinde geçtiği kazâlarda 

kendisine ve yanındakilere her türlü yardımın yapılmsı husûsunda, Bursa’dan Şam-ı 

Şerîf’e varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân  ve voyvoda 

vesâireye ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Beruse’den Şam-ı Şerîf’e varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbına, â’yân  ve 

voyvodagan vesâ’ire zâbıtan ve bi’l-cümle iş erleri zîde kâdrihûma hüküm 

Şerefa-yı Kiram’dan misafireten Beruse’de ikamet üzere olân iftihârü-l selamül kirâm Şerîf 

Ahmed zîde şerefe bu def‘a haremiyle beraber savb-ı sami’i mecaz maksut nezrâze ‘izâm 

olmağla siz ki kûzat ve nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz şerîf mûmâileyh haremiyle 

Beruse’den Şam-ı Şerîf’e varınca esnâyı râhda dâhil olduğu kazâlarda birer gece 

beytûtetlerinde me’kûlâtı lâzımeleriyle merkumlar için muktezi olân hayvanat serian tedarik 

ve i‘tâ  ve hakkında merâsim mühimmat nevazi ve ri‘âyet icrâ olunarak kazâ be kazâ merfihen 

ve müsterihen Şam-ı Şerîf’e isâle bî’l-ittifâk ihtimâm ve dikkat eylemeniz fermânım olmağın 

mahsûsen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve tesyâr olunmuşdur imdi mûmâileyh haremiyle 

Beruse’den savb-ı maksuda varınca hilal-i tarîkte beytûtet eylediği kazâ ve merhâlelerde 

lâzım gelen me’kûlât ve reküblerine muktezi hayvanatın serian tedarik ve itasıyla birbirinize 

irsâl ve merfihen ve müsterihen Şam-ı Şerîf’e isâline kemâli itina ve mübâderet eylemeniz 

İrade-i Seniyye’m muktezasından idüğü m‘alûmunuz olduğkta ber-minvâli muharrer ‘amel ve 

harekete bi’l-ittihat ihtimâm ve dikkat ve hilafını vâzi‘ tecvizden bî gayet ihtiraz ve 

mücanebet eylemeniz bâbında  

Fi Evâhir-i M 48 

 

1766 

Merkûm Hacı Mehmed ile mesfûr Toma zimmî hâlâ Göztepe Sancağı Mütesellimi Ağa 

m’arifetiyle mübâşir mûmâileyh Dersa‘âdet’e irsâl kılındığını natık vârid olân î‘lâm ve 

mazmûn emr-î ‘âli  şerh verildi  

Fi 16 S 48 

Mâden-i Hümâyûn’um usta başısı Hacı Mehmet ve Keban Mâden-i Hümâyûn’um 

ustabaşı Toma isimli zimminin bazı uygunsuz davranışlarından dolayı, Darbhane-i 
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Âmire’m Nazırı Seyyid Abdûrrâhman’a teslim edilmeleri husûsunda, Kütahya 

Mütesellimi Kapıcıbaşı Hâlîl kamili Bey’e ve Kütahya Na’ibi ve Kütahya’dan 

Dersa‘âdet’e gelene kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Kütahya Mütesellimi Kapucû-başı Hâlîl Kamili dâme mecdihûya ve Kütahya Na’ibi’yle ve 

Kütahya’dan Dersa‘âdet’ime gelince yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbına, â’yân  

vesâ’ire zâbıtan zîde kâdrihûma hüküm  

Hilâf-ı rızâ hareketlerine binaen sadır olân fermân-ı celîlü’l unvan-ı şahanem ve emir ve 

İrade-i Seniyye-i Padişahane’m mûcibince M‘âden-i Hümâyûn’uma ayak basmamak üzere 

münifen Kütahya’da olân bereketli M‘âden-i Hümâyûn’um ustabaşısı Hacı Mehmed ile 

kezalik emr-î şerîfimle mukaddema yine Kütahya’ya nakil ve icrâ kılınan Keban M‘âden-i 

Hümâyûn’um ustabaşı Toma nâm zimminin bu def‘a şeref senuh ve sudûr olân Hatt-ı 

Hümâyûn şevket makrun Mülükâne’m muktezası üzere bazı sual ve cevab zımnında zararına 

Darbhane-i Âmire’m tarâfından mübâşir m’arifetiyle mahsuben canîb-i Darbhane-i Âmire’me 

celb olunmaları zımnında emr-î şerîfim südûrunu Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden hâlâ 

Darbhane-i Âmire’m Nazırı iftihâr Seyyid ‘Abdûrrâhman Nafiz dâme mecdihû bâ takrir ifade 

ve inhâ etmekle vech-i meşrûh üzere celb olunmaları fermânım olmağın imdi siz ki 

mütesellim ve Kütahya Na’ibinûmâ-ileyhimsiz vüsul-i emr-î şerîfimde merkûm ve mersûmu 

nazır mûmâileyh tarâfından mübâşir ta‘yin olunan [boş] zîde kâdirihûya teslîmen ve 

mahsuben Dersa‘âdet’ime irsale müsara’at eyleyesiz ve siz ki esnâyı râhda bulunan kûzat ve 

nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz merkûm ve mesfur mübaşir mûmâileyh ile zir 

hükümetinizde kâ’in dâhil oldukları kazâ ve merhâlelerde ve gerek yollarda esbabı muhafaza 

ve muhareseleri istikmal olunarak mahsûb Darbhane-i Âmire’me sevk ve isâl olunmaları 

İrade’i Seniyye-i Mülûkâne’m muktezasından idüğü ve bu babda ağmaz ve rehavet ber-

vecihle caiz olmadığı m‘alûmunuz oldukda ona göre ‘amel ve harekete ihtimâm ve dikkat ve 

hilafından tevakkî ve müba’adet eylemeniz bâbında  

Fi Evâ’il-i S 48 

 

1767 

Rumeli Beylerbeyi’liği pâyesiyle, Yanya ve Delvine ve Avlonya Sancakları Kâim-

makâm’ı olân ve kendisine Elviye’yi Selase Kâim-makâm’lığı da verilen ve bu görevi de 

lâyıkıyla yerine getirmesi husûsunda, Mehmet Emin Pâşâ’ya hükümdür. 
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Rumeli Beylerbeyi’liği pâyesiyle Yanya ve Delvine ve Avlonya Sancakları Kâim-makâm’ı 

olub bu def‘a rütbe’i valayı vüzerat ile kadr-i terf’i ve âlâ ve kemâkan Elviye-yi Selase158 

mezkûre kâim-makâmlığı ‘uhdesinde takrir ve ifa kılınan vezirim Mehmed Emin Pâşâ 

iclâlehûya hüküm 

Sen ki vezir derayetsimu meşarûnîleyhsin sen meyane’i emsâl ve akranında kemalkâr ağâhı 

dirayet ve mezîd-i meham esnayı ve hamiyetle ma‘ruf ve bedid hamiyet asarın bi’l-fi’il Sadr-ı 

‘Âzam senûde şeyh ve Serdar-ı Ekrem zaferü-l ilmim eserinde gayret ve şecaatle mevsuf 

olduğundan başka mukaddemce Dersa‘âdet’ime vürûdunda derece’i gabiliyet ve iş‘ardan 

nâhiye’i hâl sadakat istimekliğinden meşhud ve ma‘lûm ve bundan böyle dâhi senden Devlet-i 

‘Aliyye-i dâimu’l karâr ve saltanatı Seniyye-i emiri ebedü’l-karâr lâyık ve mizacı mu‘addelet 

ve imtizac Mülûkâne’me muvâfık hüsn-ü hizmet ve asarı mervi ve şecaat beruzi memul ve 

meczum olmaktan nâşi bu def‘a kariha’i sabiha’i Mülûkâne’mden şeref-i efzayı sâhife’i sudûr 

olân Hatt-ı Hümâyûn ‘inâyet mekûrun padişahanem mûcibince Elveye’yi Selase mezkûre 

kâim-makâmlığı kemâkan ‘uhdende olmak üzere rütbe ve alay vüzeret ihsanıyla kadr ve 

itibarın terf’i ve i‘zâ kılınmış olmağla vusûl-î fermân mevhiyet fevanemde edâ‘ire ve ‘akli şan 

vüzarete lâyık olduğu vechile tanzim iderek herhâlde himâyeti fukara ve siyanet ahâli ve 

re‘âyâ emr-î ehemmine ihtimâm ve dikkat ve elviye’i mezkûrenin hüsn-ü idâresine 

evvelkinden ziyâde ikdam ve gayret ile tarâf-ı eşref-i Mülükâne’m için cümleden ilan-ı 

hayriye isticlab birle hâl meknet eylemek fermânım olmağın î‘lâmen ve tekiden 

me’mûriyetini ifhamen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve tevcih hükmü müttefime matluben 

[boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyet ma‘lûm ve irâdet- melzûmun oldukda ber-vech-i 

meşrûh ‘amel ve hareketle bundan böyle dâhi emr-î celile’i Mülükâne’m ile ‘uhdene ihâle 

olunacak kâffe-i meham ve husûsatı dilhavah kabz iktifa ile padişahaneme tasyik iderek ve 

cevad-ı mukteziyeyi bedrin meşarûnîleyhin re’ye ve iradesine tevkif eyleyerek herhâlde 

senden memul ve müntezir hidivânem olân asâr-ı rüşd istikameti icrâ birle hakkında derkâr 

olân mehasin tevcihat mekari makamat daveranemi te’yit ve tezyide ve lâzım ve inhâ olân 

ahval ve asarı derbar şevketkaranem ve bedrin meşarûnîleyh tarâfına tahrir ve iş’arat 

mübâderet eylemen bâbında  

Fi Evâhir-i M 248 

 

 

                                                           
158 “Üç liva” veya “üç sancak” anlamına gelen elviye-i selâse, Rumeli’de Makedonya bölgesini oluşturan 

Selânik, Manastır ve Kosova, bir aralık Yanya, Tırhala ve Manastır için de kullanılmışsa da daha ziyade Doksan 

üç Harbi’nden sonra, harp tazminatına karşılık olmak üzere Rusya’ya terkedilmeleriyle siyasî bir mesele olarak 

ortaya çıkan Kars, Ardahan ve Batum sancaklarını ifade eder.(Bkz. Aydın, 1995: 68.) 



443 

 

1768 

İngiltere tebasından Nikola isimli kişinin Tuna sahilinde var olan Belgrad İskelesi’nden 

bir kıta tüccar sefinesini alıp deniz yolu ile Dersa‘âdet’e getireceği ve bu konuda 

kendisine her türlü yardımın yapılması husûsunda, Dersa‘âdet’ten, Belgrad İskelesi’ne 

kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân  vesâireye memleketin ileri 

gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Dersa‘âdet’imden, zikti ati mahale varınca vâk kazâların kuzat ve nevvâbına ve â‘yân vesa’ire 

zabitân vucûhu memleket bil cümle iş erlerine hüküm 

İngiltere hassı teb‘asından Nikola nâm kapudan Tuna sahilinde kâ’in Belgrad İskelesi’nden 

olân bir kıt‘a tüccar sefinesini alıp Dersa‘âdet’ime getirmek için çend nefer bekçi ve 

hizmetkarları ile bu def‘a Dersa‘âdeti’mden bahren ve tunadan iskele’i merkûmeye kadar 

nehren gitmek üzere ‘azimet eylemiş olmaktan nâşi esnâyı râhda uğradığı iskele ve kazâlarda 

me’kûlât vesâ’ire muhtaç olduğu levazımatın akçesiyle i‘tâ  ve hakkında lâzıme’i sıhhiyet ve 

mu‘avenet icrâ kılınmış ve muhâlif hedaye tesadüf ile bir mahâlde birkaç gün tevkifi icabında 

mümana’at olunmamak bâbında emr-î şerîfim südûru inhâ olunmakla siz ki kûzat ve nevvâb 

vesâ’ire mûmâileyhimsiz vech-i meşrûh üzere ‘amel ve hareket olunmak fermânım olmağın 

işbu emr-î şerîfim isdâr ve tesyâr olunmuşdur imdi kapudan mersûm Dersa‘âdet’imden, ber-

minvâli muharrer çend nefer bekçi ve hizmetkarları ile bahren ve nehren zikrolunan Belgrad 

iskelesine varup gelince hulûl-ı tarîkte uğradığı kazâ ve iskelelerde me’kûlât vesâ’ire 

levazımat mukteziyenin akçesiyle i‘tâ  berle hakkında mu‘avenet meseleleri hakkında icrası 

lâzımeden idüğü m‘alûmunuz oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel ve hareket ve hilafından 

tevakkî ve müba’adet eylemeniz bâbında  

Fi Evâhir-i M 248 

 

Sayfa 241 

 

1769 

Kumkapı dışındaki Ermeni taifesinin geceleri kural dışı ayin ve vaftiz törenleri 

düzenledikleri ve bu konunun düzene koyulması husûsunda, İstanbul Kadısı’na 

hükümdür. 

İstanbul Kadısı’na hüküm     

Dersa‘âdet’im hassını ebvabından Kumkapı haricinde mütemekkin Ermeni taifesinde 

ayinlerinde dâr-ı gündüz zuhur eden emurları ru’yet olunmakta ise de ahşamdan sonra 
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çocukları kolunda (…) eylemek ve hasta ve mürdeleri ve vukû’unda incil-i şerîf kıra’at etmek 

için ayinleri iktizasınca patrik tarâfından gönderilecek papas kuyunun mesdudunu cihetle 

mahâlline varamayacağından millet-i mersûmenin orada çocuklarına mahsûs olân sürüb bigos 

ve sürüb ve edvar tabir olunur mekteb ittisâlinde kain hanede beytûtet etmek ve o misillü 

gecelerde tevellüd ve hasta ve mürde vukû’unda vaftiz ve incil-i şerîf kıra’atı misillü 

ayinlerini icrâ eylemek üzere patrik mersûmun ta‘yin eylediği papaslara mekteb mezbûrun 

mütevellisi Madarus nam zımmi ile sâir bazı re‘âyâ mücerred icrayı ‘arz ve sefaniyet sathında 

bi veçhi mümana’at etmekte olduklarından bahisle mersûmlar canibinden ve tarâf-ı ahardan o 

misillü muhâlif ve taarruz olunmamak bâbında emr-î şerîfim südûrunu patrik mersûm bir kıta 

memhur ‘arzuhâl takdîmiyle istid‘a ve istirham etmekten naşi veçhi meşrûh üzere ‘amel 

olunmak fermânım olmağın imdi millet-i mersûmenin balada beyan olunduğu veçhile patriği 

ne tarâftan ta‘yin kılınan papasların hane’i mezkûrda beytûtetlerine ve vaftiz ve incil-i şerîf 

kıra’atı misillü ayinlerinin icrasına mümana’at lâzım gelemeyeceği sen ki Mevlana 

mûmâileyhsin m‘alûmun  oldukda müteveffa mersûme tarâfından ve canib-i ahardan bi vech 

vuku‘a gelen müdahâlenin men ve def‘i husûsuna mübâderet eylemen bâbında 

Fi Evâhir-i M 48 

 

1770  

Bu güne kadar Enderun’da şerefli bir şekilde görevini yerine getiren Mustafa Nuri 

Pâşâ’nın bundan sonra kendisine verilen Turhâl Sancağı yönetimini de lâyıkıyla yerine 

getirmesi husûsunda, Mustafa Nuri Pâşâ’ya hükümdür. 

Havvas-ı mukribin Şahane’mden kitabet esrar-ı şehriyaranem hidmet-i celilesiyle mes‘ud olub 

bu def‘a rütbe’i valayı vüzaratla kadîr ve şani terf’i‘ ve âlâ ve Turhâl Sancağı ‘uhde’i 

istihâline tevcih ve ihsan ile kâmirvâ kılınan vezirim Mustafa Nuri Pâşâ iclalehûya hüküm 

Sen ki vezir dirayetsimir ve meşiri müşiratıyla müşarun ileysin sen şimdiye değin Enderun 

Hümâyûn şevket meşhun Şahane’mde perurişbulmuş ve hidmet murşa-i mukatherat 

padişahanemle kesb ve imtiyaz etmiş havvas bendegân Saltanat-ı Seniyye’mden olarak 

nahiye’i hâl sadakat istikmâlinde vâki‘ ve taban (…) hamiyet müekkide satı‘ ve derhaşan olân 

asar-ı kabiliyet ve isti‘dad hadava iktizasınca hüsn-ü seluk ve siret ve vüzarata liyakat ve 

ehliyetin nezd-i mekari mevfur Mülûkâne’mde malum-u izhar ve senden din-i Mübin ve 

Devlet-i ‘Âliyye-i iderhince lâyık ve mizaç-ı said imtizaç daveraneme muvaffak hareketle 

re‘âyâ ve berayadan canibisini el cevanib cihandaraneme du‘a-i hayırları ref ve i‘mar 

memlekete sa‘i ve gayret zuhur memul ve menzur olmaktan naşi hakkında iktibas-ı atıbas 

‘İnayet-i ‘Âliyye-i şehriyaranem pergu ifzar ve mah müstenir ‘atûfet-i Seniyye-i Mülûkâne’m 
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(…) olarak bu def‘a kariha’i hâlice’i tacidaranemden şeref-i efzayı sahife’i senuh ve südûr 

olân Hatt-ı Hümayûn ‘inayetmakrûn padişahanem mûcibince kamet liyakat ve isti‘dadın kıyas 

kira nihayı vüzaretle tezyik ve zikrolunan Turhâl Sancağı ‘uhde’i dirayet ve istihaka ve ihsan 

ve tevcih kılınmış olmağla mecbul ve meftur olduğunun kemal-i kâr aşinayı ve hamiyet ve 

mezîd-i emuru ezmayı ve fetanet muktezası üzere daire ve etba‘ını şan vüzerata muvaffak 

olduğu veçhile ba tanzîm bu tarâftan hareket ve livâ-yı mezbûre varıp (…) olân mahâlde 

ikametle zabt-u rabta mümkün ve def‘ ve ref‘ erbab-ı surur ve maksadın ile sıyânet ahâli ve 

ra‘iyet emr-î ehemmine beher ve her hâlde habs-ı mieteyn şeri‘at mutahhara’i hazreti seyyidü-

l mürseline tevsil ve temessük iderek ve cümle üzerine best-i cenah (…) mü’esser şefkat ve 

adalet eyleyerek canib-i celilü-l mütakip padişahanem için herkesden isticlab daʻvât-ı 

Hayriye-i mübadelet evamir-i celile’i melukânemle mehul ‘uhde’i sadakatin kılınacak kâffe-i 

maslaha ve mürettibat-ı Saltanat-ı Seniyye’min tabk-ı rıza-yı meyamin irtizayı cihandaranem 

veçhile mehur oldukda idâreye sarf ve hassı ve sa‘i ve meknet ve havali’i mezkûreye dair 

mesalih mukteziyede bil- fiil Sadr-ı ‘Âzam senûde şeyh ve Serdar-ı Ekrem zaferi ilmim ile 

merasim muhabere ve mekatibeye ra‘iyet ve rayi ve tedbir ve tahrîr ve tenbihi veçhile hareket 

eylemek fermânım olmağın me’mûriyetini hâvî  işbu emr-î şerîfim isdâr ve tevcih hükmü 

münifime matluben [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyet malum hamiyet melzumun 

oldukda ber-veçhi meşrûh ‘amel ve hareketle şimdiye kadar senden meşhud Mülûkâne’m olân 

asar-ı sadakat ve istikrâz levazımnı bundan böyle dâhi izhar hakkında derkâr ve ikbal tezayir 

ve terkisi bedidar olân tevcihat mekâr-i makamat Mülûkâne’mi te’yid ve istikrara sarf-ı 

mukadderat ve lâzımü-l inha olân mevadı peyderpey derbar şevketkarar padişahaneme ve 

Sadr-ı ‘Âzam meşarûnîleyh canibine tahrîr ve işaret eylemen bâbında 

Fi Evâhir-i M 248 
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Dobriç ahâlilerine evrak akçesi olarak 1000 kese akçenin Varna Muhafızı Dergâh-ı 

Muallam Kapucû-başılarından Abdulkerim Bey’e sağlimen ulaştırılması husûsunda, 

Dersa‘âdet’den Varna’ya varınca kadar yol üzerinde var olan kazâların kadılarına, 

naiblerine, âyân, zâbit ve memleketin ileri gelenlerine hükümdür. 

Dersa‘âdet’imden, Varna’ya varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbına, â’yân 

ve zâbıtan ve vücûh-ı memleket zîde kadruhûma hüküm 

Dobriç ahâlilerine evrak akçesi olarak Varna Muhafızı Dergâh-ı Mu‘allam   Kapucû-

başılarından ‘Abdulkerim Bey dâme mecdihûya isâl etmek üzere zâhire hazinesinden bi’l-

ifraz hazine-i bend olunarak tâtâra teslîmen bin kese akçe irsal olunmuş olduğundan bahisle 
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hazine-i merkûmenin Dersa‘âdet’imden, Varnaya varınca dahil olduğu kazâlara emin ve 

mahfuz mahâllere gönderilûb muhafazasına dikkat ve keder oldukda dâhi yanına mikdar-ı 

vâki‘ müslim cebelü neferatı terf’ikiyle bi’l-emin ve-l islam mûmâileyh tarâfına irsal ve isâle 

ihtimâm ve dikkat olunmak bâbında emr-î şerîfim südûrunu Dergâh-ı Mu‘allam   Kapucû-

başılarından   hâlâ Zâhire Nazırı Velieddin dâme mecdihû bâ-takrîr ifade ve inha etmekle 

veçhi meşrûh üzere ‘amel ve hareket olunmak fermânım olmağın imdi siz ki kûzat ve nevvâb 

vesâ’ire  

 

Sayfa 242 

 

Mûmâileyhimsiz hazine-i mezkûre Dersa‘âdet’imden, Varna’ya varıncaya hilal-i râhda 

herhanginizin taht-ı hükümet ve kazâsına dâhil olur ise me’mun mahâllere gönderilûb 

muhafaza ve muharesesi esbabın istihsaline dikkat ve gider olundukda dâhi yanına miktarı 

kifaye müslim cebelü neferatı terf’ik iderek eminen ve salimen mûmâileyh tarâfına isâli bi’l-

ittifak ihtimâm ve müsara’at eylemeniz ve İrade-i Seniyye-i Mülükâne’m muktezasından 

idüğü ve ağmaz ve rehavet vukû’uyla hazine-i merkûmeye mâ‘azallahuTe‘âlâ bir güne zarar 

ve kezir isabet etmek ihtimâli olur ise ol kazâdan iki katı alınacağından gayrı hükkâm ve 

zâbıtanın mahâllerine cümle ile icrâyı te'diblerine ibtidar kılınacağı m‘alûmunuz oldukda ber-

vech-i muharrer ‘amel ve harekete ikdam ve müsara’at ve hilafından tevakkî ve müba’adet 

olunmak bâbında  
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Kayseriye civarında kışlayan Afşar Aşireti’nden Tapurak oğlu ve Kuşçu Bey ve Deli Ali 

ve Hâlîl Pâşâlı ve Yahya Bey oğulları adlı kişilerin yanlarına topladıkları kişilerle 

Tomarza ve Cücün isimli yerlerde yağma ve talana giriştikleri ve bu konuda gerekenin 

yapılmas husûsunda, Kayseri Sancağı’nda var olan kazâların kadı, naib adı geçen 

sancağın Mütesellimi Mehmet Emin Bey’e, âyân  memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle 

işerlerine hükümdür.  

Kayseriye Sancağı’nda vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbına livâ'i mezbûr mütesellimi Mehmed 

Emin zîde mecdihûya, â’yân  ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle işerler zîde kâdrihûma 

hüküm 
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Kayseriye civarında kışla neşin olân Afşar ‘Aşireti hâlkı kendü ‘arz ve evanileriyle mukâyyid 

olmayarak öteden beri sirkat ve kat’-i tarîk ve afir emval misillü if‘âli rediye ve hayatından 

hâli olmadıklarından bu esnada ‘aşiret -i merkûmeden Tapurak oğlu ve Kuşçu Bey ve Deli Ali 

ve Hâlîl Pâşâlı ve Yahya Bey oğulları nâm şakiler başlarına celb ve cem‘ olunmuş oldukları 

yüz elli kadar haşerat ile Kayseriye kurasından  Tom‘arza ve Cücün nâm karyeler ahâlisinin 

kilitli sığır ve davarlarını afir ve garet ve bir iki sa‘ad miktarını muharebe ile ahâli'i 

merkûmeden çend nefer kimesneyi itlafa cesaret eylediklerinden başka boy beyleri ve 

yeniçerilerine mahsûs adam irsâliyle yazılan fasih ve bent dâhi asla kulaklarına girmeyerek 

emvali maksuyeyi ile berd ve itadan imtina‘ misillü (...) cüret etmekte oldukları sen ki 

mütesellim mûmâileyhsin bu def‘a tarâfınızdan derbar merhamet karar Mülûkâne’me inhâ ve 

iş‘ar ve ol babda canîb-i şeri‘at-ı âlâdan verilen î‘lâm dâhi tefrih ve tesyâr kılınmış olub (...) 

hilafet simat Mülükâne’me lâyık (...) olân ahâli'i memleket fukarayı ra‘iyetin herhâlde gadr ve 

tazizi vakâyalarıyla seyrul hesab livaye’i tacidaranemde refah-ı hâl ve erayiş balileri bî gayet 

matlûb ve mültezim ve ‘aşiret -i merkûmeden bazı şekavet keranenin harekat rediyeye 

ictisarları vukû’una mebni o mekulelerin iktizası vechile icrâyı lâzıme’i te'dibleri husûsu 

bundan mukaddem mahsûsen emr-î şerîfimle iktiza edenlere tenbih olunmuş olduğundan işbu 

emir ve katiyetle Mülûkâne’min bunların haklarında dâhi icrası lâzım geleceği müstağni’ 

kadr-ı kayyım olmağla mukaddem sadır olân emr-î şerîfim mûcibince ‘amel ve harekete 

mübâderet eylemek fermânım olmağın tekiden ve ihtimâmen ve mahsûsen işbu emr-î celîlü’l 

kadrim isdâr ve [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyet m‘alûmun  oldukda ber-minvâli 

muharrer ‘amel ve hareketle herhâlde ifayı levazım kâr-güzâr-ı ve sarrafına sarf ve ru'yet ve 

hilafından tevakkî ve müba’adet eyleyesin ve siz ki kûzat ve nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz 

mazmûn emr-î şerîfim sizin dâhi meczûmunuz olarak mûcib ve muktezasını icraya cümleniz 

bi’l-ittifak kemâl-i itina ve dikkat ve hilâf-ı rızâ-yı şahanem vâzi‘ ve hâlet vukû’unu tecvizden 

ziyâde hazer ve mücanebet eylemeniz bâbında  

Fi Evâ’il-i S 48 

 

1773  

Sofya’da hayır sahibi kişilerin yaptırdıkları; okul, çeşme tekke, cami ve medrese gibi 

hayratların tamire ihtiyaçları olânlar için para toplanması ve gerekenin yapıldıktan 

sonra artan paranın bu hayratta çalışanlara ve de fakir fukuraya dağıtılması 

husûsunda, Sofya Kazâsı Na'ibi’ne hükümdür. 

Sofya Kazâsı Na'ibi’ne hüküm 



448 

 

Medine’i Sofya da kâ’in ashab-ı hayratın binâ eyledikleri cevam‘i mesacid ve tekkayi ve 

medaris ve mekâtib ve türbe ve merafir çeşmeleri ve kuyuları ve kaldırım ve köprüler ve 

hayrat-ı sâirelerin ekserisi mürûr-u ezmine ile harab olup tamire muhtaç olduklarından ve bazı 

cevam‘i ve mesacidin e’imme ve hatîb ve müezzineyn ve hadâme’i sâirelerinin ve medreseyn 

ve meşayih ve türbedarlar ve sübyan m‘ualimlerinin ve çeşmeleri ve su yolcularının kat‘a 

vazifeleri ve biz tarafında dâhi ahz merar me‘aşileri olmadığından bu mekuleler hizmetlerini 

lâyıkıyla edâ edemeyip ekseri cevam‘i ve mesacid ve medaris ve tekke ve mekâtib ve 

çeşmeler mu‘attal kaldığı ve bazen evkâf cihetleri na ehil yedlerinde olup bilâ mûceb bî gayrı 

hâk vazifelerini ahz ve itlaf eylediklerinden gayrı Medine-i mezburede kâ’in kaffe-i emval-i 

evkâf ile otuz üç seneden beri medine-i mezburede ricali ve nesyadan bil- fevt olanlarının 

terekelerinden vasileri üzere sülüsleri ifraz ve ihraç olunup li ecli-l tenfiz vasi’i muhtarlarına 

teslim olunmuş ise de ekserisini ve derya-yı mu‘ayyenelerinin bazısı bi-l fürur tenfiz ve geriye 

kalan ma‘iyetleriyle sülüslerinin vücuh yere ve hayra harc ve sarf olunmak üzere bâkî kalan 

fazlalarının cümlesi tenfiz olunmayıp muhalif vasayayı üçe ve mugayir şeri‘at-ı 

Muhammediye akll-u baliğ etmekte olduklarından bahisle bu mekule vasi’lerin dâhi 

yedlerinde olan defter-i kassam ve hüccet-i şer‘iyye mantûklarınca emval-i sülüs irsiyeden 

makbuzat ve tenfizat muayyenetlerinin müddet-i malumeden hesabları mârifet-i şer‘ ve 

vasileri m‘arifetleri ve cümle ittifakları şer‘ şerîfe tatbiken bâ‘de-l merviye müteveffiyan 

mûsiyunun  vesayayı ma‘iyeteleri ve vücuh yere harc ve sarf olunmak üzere zuhûr eden  fazla 

emval-i sülüseden ekerimden malumeden vasileri m‘arifetleriyle ve vücuh yere sarf olunmuş 

varsa bâ‘de-l sübut ve-l tahkik makbuzlarından ihraç ve mahsûb ve mahal ma‘iyeti olmayıp 

istihak ve vücuh yere tahsis olunan emval-i sülüseden ve fazladan vasileri zimmetlerinde bâkî 

kalan mebaliğ vasileri dâhi ve emval ve evkaftan dâhi ledil muhasebe mütevekkileri ile 

sâirleri zimmetlerinde zuhûr eden mebaliği yerli yerinde icâb edenlerden tahsil olunarak gerek 

emvali evkâf ve gerek bu mekule emvali sülüseler galle ve nema ve fazlası zikrolunan 

cevam‘i ve mesacid vesa’ire mahallerin bâ‘de-l keşf tamiratına sarf olduktan sonra 

masarıfatın âlâ veçhi mesaliha bir kıt‘a miktarat defteri ile bilâ veza’if cevami ve mesacid 

hademelerine ve meşayih fukaralarına ve müderris ve muallimi sübyan ve türbedarlar ve su 

yolculara kadar kifaye fazla emval-i sülüseden ta‘yin ve tahsis kılınacak vezayifin ve na ehil 

yedlerinde olan cihanın hakikati üzere başkaca bir kıt‘a defter taraf-ı Devlet-i ‘Âliyye’me 

ledi-l takdim sen ki na'ib mûmâileyhsin bu def‘a Dersa‘âdet’ime vârid olan ilamında derc ve 

iş‘ar olunmuş olup Divân-ı muktezası sual olunarak keyfiyet ve iktizası müttehizak Rical-i 

Devlet-i ‘Âliyye’mden hâlâ Evkâf-ı Hümâyûn’um nazırı iftihar el-hâc Es-Seyyîd Mehmed 

Sa‘id  dâme mecdihûdan ledi-l isti‘lam Medine-i mezburede kâ’in tamiri inhâ olunan cevami 
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ve mesacid ve tekkeyi ve medaris ve mektebleriyle türbelerin ve çeşme ve kuyu ve kaldırım 

ve köprülerin vakıfların kimlerdir ve tekkayi denilen taraf-ı ‘aliyeden hangi tariktendir ve 

cevami ve hayrat-ı sâire olunmak üzere vakfları ve mecmu‘un müderris ve meşayih ve 

havvası kimlerdir ve muayyen olan vazifeleri ne miktardır Medine-i mezburenin müftü ve 

‘ulema ve vücûh-ı ahali bî garz ehl-i vakf ve evkâf-ı merkûme mütevellileri hazır oldukları 

halde garz ve nefsaniyetsizce her biri vakfın arâzi ve müskifat ve nukud-u iradatı âlâ hayra 

etrafıyla bi-l teharri tahkik ve ehl-i mürtezikası ferden ferd gösterilerek âlâ vechil sıhha 

defterlerini tanzim ve Dersa‘âdet’e takdim olunup keyfiyetleri anlaşıldıktan sonra ne vecihle 

İrade-i Seniyye’m ta‘allûk ederse ol vecihle ‘amel  ve hareket olunmak bâbında emr-î şerifim 

südûrunu muktezayı maslahattan idüğünü tahrir olunduğundan bahisle ber minvali muharrer 

istilamı hâvi Divân-ı Hümâyun’umdan isdâr ve evkafı Hümâyûn’um hazinesi tarafına 

ilmuhaberi i‘tâsına  

 

Sayfa 243 

 

ilam etmekle dâhi meşruh üzere amel ve hareket olunmak fermanım olmağın imdi ber veçhi 

muharrer medine’i mezbûrede kain ol mekule tamire muhtaç olan cevamı‘ ve mesacid ve 

tekkeyi ve medaris ve mektebler ile türbelerin ve çeşme ve kapı  ve kaldırım ve köprülerin 

vakıfları kimlerdir ve tekkeyi denilen tarîk-i aliyeden kangı tariktendir ve cevamı‘ ve kıraat 

vesa’ire olunmak üzere vakıfları ve mecmu‘un müderris ve meşayih ve fukaraları kimlerdir ve 

muayyen olan  vazifeleri ne miktardır karye’i mezbûre müftü ve ulema ve  vucuhu ahali bi arz 

ehli vâkıf ve evkâf mütevellileri hazır oldukları halde arz ve noksaniyetsizce  her bir vakfın 

arâzi ve müskifat ve nukud mevkufa ve iradatı âlâ hasbül  etrafıyla bit tecri‘ tahkik ve ehli 

mürtezikası ferden ferden gösterilerek âlâ veçhi-l maslaha defterlerini tanzîm ve 

Dersa‘âdet’ime takdim olup keyfiyetleri anlaşıldıktan  sonra bu veçhile irade seniyyem 

ta‘allûk ederse ol vecihle amel ve hareket ve arz ve nefsaniyet ve tam‘a meyil ve rağıbet 

evkâf-ı mezkûre ve müskifat ve nukudu mevkufe vesa’iresi kimesne yedinde mektum ve misli 

kalmaya ve yahut ehli vezaiFin mezidkir ve bırakılmak misillü vazi‘inde kemal temaş ve 

mücanebet eylemek babında                                                                                                                     

Fi Evâil-i S 48 
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1774  

Seferler esnasında Kırkklise ve etrafında dağınık hâlde yerleştirilen ahâlinin yurtlarına 

teslimi ve yerleştirilmeleri husûsunda, Edirne Mollası’na ve Dergâh-ı Mu‘allam  

Kapıcıbaşlarından Edirne Kâim-makâm’ı Ahmed Bey ve Mahmûd Pâşâ ile Baba-i ‘Atik 

ve Pınar Hisarı ve Ahyolu ve Bergos Kazâları Naiblerine, âyân, memleketin ileri 

gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Edirne Mollası’na ve Dergâh-ı Mu‘allam   Kapıcıbaşlarından Edirne Kâim-makâm’ı Ahmed 

dâme mecdihûya havvası Mahmûd Pâşâ ve Baba-i ‘Atik ve Pınar Hisarı ve Ahyolu ve Bergos 

Kazâları naiblerine, â’yân memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm 

Samakocak nezareti dahilinde olân Kırkilise vesâ’ire kazâlar re‘âyâsından mukaddema ve bu 

gayrıdan sefer-i Hümâyûn’um misliyle ahar mahâllere müteferrik olânların ekseri muktezayı 

İrade-i Seniyye’m üzere me’vadı kadimlerine irca‘ olunmuşlar isede geri kalanların dâhi celb 

ve iskânları bâbında nezaret-i mezkûrete mezbûre kazâlara müehhiren evamir-i aliyyem 

gönderilmiş ve zikrolunan Kırkkilise Kazâsı re‘âyâsından siz ki Mevlana ve kâim-makâm 

kapucû-başı ve naibler vesâ’ire mûmâileyhim siz taht-ı hükümet ve kazâlarda olub henüz 

avan-ı iltimas olânların esamisini mübeyyin bir mümzâ defteriyle bir kıta ‘ilam takdîm 

olunarak bunların dâhi vatan-ı aslilerine ilave kılınmaları bâbında emr-î şerîfim südûrunu mir 

miran Kiram’dan topçu Pâşâ olub Samakocak nezaretinin dâhi emir ve iradesi ‘uhdesine 

mahul olân Mehmed Tâhir Pâşâ dâme ikbâluhûya bu def‘a devirbaş ol miktar Mülûkâne’me 

tahrîr ve iş‘ar olunmuş olub murâd-ı hayriyet itiyad Mülûkâne’m ve da’i i‘mar memâlik ve 

ittiha ve istikrar refah-ı hâl acize ve re‘âyâ emir ehli mevkuf ve münhâsır ve o misillü dar ve 

diyarlarını bırakıp menurada burada sefir ve serkirane olân re‘âyâ-yı ‘aliyyemin vatan-ı 

kadimlerine irca‘ ve ebvalarına saye’i ihsaniye’i tacidaranemde esbab-ı erayiş ve 

istirahatlerinin istihsali seyyime muhsime’i rağıbetpüruru ve merhamet şahanem iktizasından 

idüğü bedihi ve bâhir olmaktan naşi re‘âyâ-yı merhumeden elyevm ilan etmeyip kazâlarınız 

dahillerinde bulunanlar kaç nefer ve her kimlerden cümlesini celb ve yerliyerine iskân ve 

ebvalarıyla bi’l-vücûh refahı hâl ve erayiş yılları ve sailini istikmale i‘tina eylemesi husûsu 

Rikâb-ı Hümâyûn’um kâim-makâmı tarâfından mirmiran mûmâileyhe mahsûsen tahrîr ve 

tenbih olunmuş olmağla siz dâhi vusûlü emr-î şerîfimde haklarında bu vecihle bediriğ ve 

erzan kılınan merhamet Seniyye-i Mülûkâne’mi kendilerine ifade ve tefhim iderek re‘âyâ-yı 

mersûmenin memleketleriyle iade ve irca‘ları isbatı istihsale ikdam ve gayret eylemeniz 

fermânım olmağın ‘ilamen ihtimâmen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve [boş] ile tesyâr 

olunmuşdur imdi keyfiyet ve İrade-i Seniyye’m m‘alûmunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer 

‘amel ve harekete ve bu babda ağmaz ve rehavetle re‘âyâ-yı mersûmeden bir takrîr geri 
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kalmak misillü vazi ve hâlet vukû’u caiz olduğunu bilip ona göre infale emir ve İrade’i 

padişahanem bi’l-ittifak sarf ve sa‘i ve kudret ve hilafetten te‘addi ve mübâderet eylemeniz 

bâbında  

Fi  Evâhir-i S 248 

 

1775  

Ber mûcib-i-i emr-î âli ‘amel ve harekete müttehid adamlarını natık ve Anadolu’nun sağ 

kolundan varid olân ‘ilamat mazmûnları bâ fermânı âli şerh verildi 

Fi 25 C 248 

Devlet-i Aliyye’den verilen kira akçelerinini tâtârlar aracılığıyla gönderilirken, nizama 

uygun hareket edilmediği ve hayvanlara gereğinden fazla yük yüklenip, teleflerine sebep 

olunduğundan dolayı, bu konu hakkında gerekenin yapılması husûsunda, Anadolu’nun 

sağ kolu askerleriyle nihayetine varıncaya kadar yol üzerinde bulunan ve kadı, naib, 

mütesellim. voyvoda, âyân, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine 

hükümdür. 

Anadolu’nun sağ kolu yemin ve yesariyla nihayetine varınca vâki‘ vüzerayı i‘zâm iclalehûya 

ve Mir-i Mirân-ı kiram dâme ikbâluhûya ve mevali’i fehham zîdet fezailuhuya ve kûzat ve 

nevvâba ve Mütesellimin ve voyvodagan, â’yân memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş 

erleri zîde kadruhûya hükümdür. 

El hâletü hazihi emuru mühimme ve maslaha sa’ire ile Dersa‘âdet’imden, Anadolu canibine 

ihraç olunmakta olân tâtârlar nizamı veçhile tarîk-i Devlet-i ‘Âliyye’mden ita olunan kira 

akçelerini ekil ve beliğ etmek da‘iyesiyle esnayı râhda müstefcileri olân hazine yüklerini 

bozup ucunu iki bargire yüklenmek vesâ’ire yüklerin dâhi hayvanata tahmillerinden ziyâde 

tahmil eylemek misillü tavır hareketleri vukû’u bulmakta ve bu cihetle kirahânelerde 

hayvanatın ekseri telef olmakta olduğu bu def‘a ru’yet ve tahkik olunup bu sûret cihanbarinin 

rıza-yı şerîfine münafi ve rıza-yı mu‘addelet irtifâyı melukânemin dâhi hilafı olduğundan 

başka kirâhaneler usulüne sekte irâsıyla umûr-ı mühimme’i müsta‘celenin kat’-iyeti mü’di 

olacağı zâhir olmağla baʻde ezid o mekule tâtârânın istishab edecekleri hazine yükleri bu 

tarâfta bağlandığı heyete başka başka hayvanata tahmil ile idâresine ahar şey konulmaması 

vesâ’ire götürdükleri yükler dâhi alınmış vekiyyeden ziyâde olmaması ve bunun hilafına 

ictisar edenler olur ise o mekulelerin âharı levazım te’dibleriçün isim ve şöhretleriyle bi’l-

umum Dersa‘âdet’ime bildirilmesi husûsuna İrade’i ‘aliyyem müte‘allik iderek sûret-i İrade-i 

Seniyye’m bu tarâfta iktifa edenler m’arifetiyle tâtârdan bi’l-ifade buna zimmetiniz ve heden 
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men‘ ve tecviz ve Anadolu’nun Edirne ve sol kollarına ve Rumiliye diğer evamir-i şerîfem 

tasdir ve tesyâr kılınmış olmaktan naşi siz ki vüzerayı müşar ve mirmiran ve Mevlana ve 

kûzat ve nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz vusûl-i emr-î şerîfimde siz dâhi keyfiyeti zir 

hükümet ve idârenizde olân kirahâneler kiracı başılarına vesâ’ire lâzım gelenlere ilan iderek 

bundan böyle o mekule tâtâran ile vürûd edecek hazine yükleri başka başka hayvanata tahmil 

ile erasete ve iki direk ortasına ahar nesne koydurulmaması vesâ’ire bunun dâhi nihayet 

alınmış vekiyyeden ziyâde olmaması ve muhâlefet edenlerin icrayı lâzıme te’dibleri zımnında 

o misillüler isim ve şöhretleriyle bu tarâfa tahrîr ve ‘ilam olunması husûslarına herbiride 

hareket ve ihtimâm olunan hayvanatının teleften vakayasıyla kirahâneler usulünün hüsn-ü 

iradesi emiri ihtimâm etmekle bi’l-ittifak mezîd-i ikdam ve sarf-ı ruyet eylemeniz fermânım 

olmağın tenbihen ve ihtimâm  

 

Sayfa 244 

 

Mahsûsen işbu emr-î celilü-l kadrim isdâr ve [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi sûret emir ve 

fermân şehriyaranem m‘alûmunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve hareket ve bu 

babda iğmaz ve rehavetle mûgayirimi vazi‘ ve hâlet vukubulmak veyahut bu vesile ile emuru 

mühimme’i müsta‘cele bir mahâlde düçar-ı uyuf ve te’hîr olmak ihtimâli olur ise mütecasir 

olânlar bi’t-tahkik mazhar-ı azab ve şirret olacaklarını dâhi bilip ona göre icrayı lâzıme’i 

sadakatle ittifad emir ve İrade-i Seniyye-i padişahanem cümleniz bi’l-ittihad ziyâde itina ve 

gayret ve hilafından ikfa ve müba‘aded eylemeniz bâbında 

Fi Evâil-i S 248 

 

1776 

Ber mûcib-i emr-î ‘âli  ‘amel ve hareket seniyye olduklarını natık irâde (…) üzere feteva vârid 

olân î‘lâmat olânlardan bâ emr-î ‘âli  fermânım verildi 

Fi 10 R 48 

Mezbûr emr-î ‘âli  ‘amel ve harekete müte‘ahhid olduklarını natık Rumilinin sol kolunda 

vâki‘ kazâlardan varid olân mazmûn emr-î ‘âli  verildi. 

Fi 25 R 48 

Bu husûsa emr-î ‘âli  ‘amel ve harekete müteahhid olduklarını natık olânların(…) kazâlara 

varid olân ‘ilamat mazmûnlar emr-î ‘âli  şerh verildi 

Fi 16 Câ 48 
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emr-î ‘âli   ‘amel ve hareket misillü olduklarını natık eylemek üzere kazâdan varid olân 

‘ilamat mazmûnları ve fermânı âli şerh verildi 

Fi 12 C 48 

Rumilinin sağ kolundan dâhi varid olân ‘ilamat mazmûnları berat-ı âli şerh verildi 

Fi18 C 48  

Devlet-i Aliyye’den verilen kira akçelerinini tâtârlar aracılığıyla gönderilirken, nizama 

uygun hareket edilmediği ve hayvanlara gereğinden fazla yük yüklenip, teleflerine sebep 

olunduğundan dolayı, bu konu hakkında gerekenin yapılması husûsunda, Anadolu’nun 

orta ve sol kollarına Rumili’nin 3 koluna dâhi başka başka olarak toplam beş kıta 

nihayetine varıncaya kadar yol üzerinde bulunan ve kadı, naib, mütesellim. voyvoda, 

âyân, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür.  

Bir sûreti 

Anadolu’nun orta ve sol kollarına Rumili’nin üç koluna dâhi başka başka olarak cem‘an beş 

kıta 

Aslı gibi 

 

1777 

Kendisine Azir Sancağı’nın da yönetiminin verildiği ve bu görevini de lâyıkıyla yerine 

getirmesi husûsunda, Hâlep ve Rakka Valisi ve Şam ve Arabistan Ser Askeri Mehmet 

Pâşâ’ya hükümdür. 

Hâlâ Hâlep ve Rakka Valisi ve sevahili bir Şam ve havali’i Arabistan Ser’askeri olub bu def‘a 

ber-vechi ilhak Azir Sancağı ‘uhdesine tevcih ve ihsan kılınan vezirim Mehmed Pâşâ 

iclalehûya hüküm 

Sen ki vezir meşarûnîleyhsin el-hâletü hazihi derkâr olân malume cihetiyle sevahil bir Şam ve 

havali’i Arabistan Ser Askerliği bundan ‘uhdene ihâle kılındığına mebni tanzîm emuru 

me’mûruna medar olmak ve bi’l-icab dahillerinde kain bazı mahâl ve mevaki‘ mukteziyenin 

ber-veçhi sehulet esbab-ı muhafaza ve muharese istihsal kılınmak üzere Azir Sancağı’nın dâhi 

‘uhdelere olân eyalet-i mezbûreye ilhakı icab –ı hâl ve maslahat olduğuna bina'en bu def‘a 

avarız-ı âliyye’i padişahem ve avarıf-ı padişahanemden şerefriz senuh ve südûr olân emr-î 

Hümâyûn şevketmakrûn Mülûkâne’m mûcibince zikrolunan Aziz Sancağı İlhâken sana tevcih 

ve ihsan olunmuş olmağla vusûlü emr-î şerîfimde muktezayı dirayet ve sadakatin üzere zabt-u 

rabta memleket ve himâyet ve siyanet ehli fukara ve muharese’i seniyyede ve ittihaya itina ve 

mübâderet ve her bir maddede habibinukin şeri‘at mutahharaya temessük ve tevsil birle tarâf-ı 
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eşref padişahanem için istihlaya ve ilan-ı hayriyeye sarf ve mazarat eylemek fermânım 

olmağın me’mûriyetini hâvî  mahsûsen işbu emr-î celilü-l kadrim isdâr ve tevcih hükmü 

münifime matluben [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyet m‘alûmun  oldukda ber-veçhi 

muharrer ‘amel ve hareketle ifayı lâzım kâragâhı ve ruyete bezl-i kudret ve lâzımü-l inha olân 

ahval ve asarı hadSa‘âdet’ime tahrîr ve işaret eylemen bâbında                                         

Fi Evâsit-i Ş 47 

 

1778 

Anadolu’ya gönderilen süvari ve piyade asker alaylarının top ve mühimmatının 

yüklenmesi için Konya Sancağı’nda var olan bazı kazâlardan istenmiş olan olân beygir 

ve araba ve camış ves’aire hayvanın, Tarsus ve Edirne tarâflarında lüzûmlu miktar 

araba ve hayvan tedarik edilemediği için Antakya’ya kadar götürülmüş ve bu esnada 

hayvanların çoğu telef olmuşdur. Telef olmayanların yerlerine sağlimen ulaştırılması ve 

hâlkın rızası ile hayvanların temini husûsunda, Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-

başılarından Konya Mütesellimi Süleyman Bey ve Konya Sancağı’nda var olan 

kazâların kadılarına, naiblerine, âyân, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş 

erlerine hükümdür. 

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Konya Mütesellimi Süleyman Bey dâme mecdihûya 

ve Konya Sancağı’nda vâki‘ ‘araba ve hayvanat tertip olunan kazâların kadılarına, naiblerine, 

â’yân memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erleri zîde kadıruhuya hüküm müste‘aya bî 

nasrullahû Te’âlâ Anadolu’ya ihraç olân Ordu’yu Hümâyûn’um ma‘iyetinde olân süvari ve 

piyade asakir hassa şahane ve mensurem alaylarının top ve mühimmat vesâ’ire icmal ve 

vâridâtının tahmili zımnında Konya Sancağı’nda vâki‘ bazı kazâlardan celb olunmuş olân 

bargir ve ‘araba ve camus vesâir hayvanat Tarsus ve Edirne tarâflarında lüzûmi miktar ‘araba 

ve hayvanat tedariki mümkün olamadığından zaruri Antakya’ya kadar götürülmüş ve esnayı 

râhda yolların savb-ı ihrar olması cihetiyle hayvanat mezkûr ziyâdece zedelenerek ekseri telef 

ve bu sûret ashabına bâdi hâk ve esbak olunmuş olduğu hâlde Anadolu canibi Serdar-ı Ekremi 

ve Mısır ve Girit ve Habeş Valisi ve Çermin Sancağı Mutasarrıfı düstur-ı vezir me‘âli mirim 

Hüseyîn Pâşâ iclaluhu ve ikbâluhû tarâfından bu def‘a Dersa‘âdet’ime tahrîr ve iş‘ar olunup 

memâlik-i mahrûse-i Şahane’mde sakin ve mütevettin kâffe-i ahâli ve fukara ve re‘âyâya 

verile bâ iznihilafetsimat padişahaneme ve dayi‘a’i Cenab-ı Kibriya olarak zaman-ı aralık 

efzan-ı Mülûkâne’mde hiç ferd bir yüzden renci şedide olmayarak saye’i ihsanvaye 

Mülûkâne’mde herkesin refah-ı hâl ve eramiş bâlleri esbabının istihsal ve istihkâm şeyme 

kerime merhamet ve şefkat-ı şahanem iktizasından olduğu zâhir ve cümle inkâr-ı hayret asar-ı 



455 

 

tacira lâzım bu meram-ı mürahım aksamın husulüne masruf ve münhasır olmaktan naşi o 

misillü hidmet Saltanat-ı Seniyye’mde kullanılarak telef olmuş olân hayvanat her neise evvel 

emirde miktar ve kemmiyeti bilinip baʻdehu iktizayı hüsn-ü sûretine bakılarak fukara ve 

za‘ifanın daʻvât-ı hayriyeleri isticlab olmak üzere mahâllerinde mümzâ ve ma‘mul beh 

defterlerinin derir-i âlâ takririme celbi husûsuna İrade’i seniyye-i Mülûkâne’m müte‘allık 

olub ol babda Hatt-ı Hümayûn mekarimçün tacidaranem merhametderiz sahife’i südûr olmuş 

ve bu husûs-ı hayriyye mahsûs için sâir iktiza eden mahâllerde başka başka fermânlar 

gönderilmiş olmağla siz ki mütesellim kapucû-başı kûzat ve nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz 

vusûlü emr-î şerîfimde yol mezbûr kazâlarından celb olunan hayvanatın telef olarak uddet 

olunmamış bulunanları m‘arifetiniz ve m‘arifet-i şer’i şerîf ve cümle ittifakıyla gadr ve 

himayeden ‘ari veçhile etrafıyla tahri ve tahkik birle cinsi ve mukarreratı ve fiyat-ı sahihasını 

mübeyyin mümzâ defter sahih eserini Dersa‘âdet’ime irsâli ve tesyâre mübâderet eylemeniz 

fermânım olmağın mahsûsen işbu emr-î celilü-l kadrim isdâr ve [boş] ile tesyâr olunmuşdur 

imdi zarûret emir ve İrade-i Seniyye-i Mülûkâne’miz oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve 

harekete ziyâde i‘tina ve dikkat ve bu vesile ile telefat-ı sahihadan hariç nesne (silik) misillü 

vazi‘ ve hâlet vukû’uyla mes’ul ve mu‘atıp olmaktan ziyâde tevakkî ve müba’aded eylemeniz 

bâbında 

Fi Evâsit-i S 48 

 

1779 

Kırşehir’den istenilen hayvanın telef olması ve bu konuda gerekenin yapılması 

husûsunda, Kırşehir Sancağı hakimine ve mütesellim vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti 

Kırşehir Sancağı hükkâmına ve mütesellim vesâ’ire [boş] Kırşehir’den celb olunan 

hayvanatının telefi’çün 

Aslı gibi 
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Sayfa 245 

 

1780 

Akşehir’den istenilen hayvanın telef olması ve bu konuda gerekenin yapılması 

husûsunda, Akşehir Sancağı hakimine ve mütesellim vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti 

Akşehir Sancağı’nın hükkâmına ve mütesellim vesâ’ire  

Kezalik  

 

1781 

Niğde’den istenilen hayvanın telef olması ve bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, 

Niğde Sancağı hakimine ve mütesellim vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti 

Niğde Sancağı’nın hükkâmına ve mütesellim vesâ’ire  

Kezalik  

 

1782 

Bereketli M’aden’den istenilen hayvanın telef olmaması ve bu konuda gerekenin 

yapılması husûsunda, Bereketli M’adeni’ne ve bağlı kazâların hakimine ve Mâden 

Emini’ne vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti 

Bereketli M’aden’ine merbut kazâların hükkâmına ve M‘âden mezbûr emini [boş] zîde 

mecdihûya vesâ’ire [boş] M‘âden mezbûr kazâlarından celb olunan hayvanat diyerek  

(...) çün emr-î ‘âli  yazılıp kal’a-i bend defterine bedeli Evâhir-i S 250 merhumun yanına 

‘adam ta‘yin olunarak mahâl mersûmesine irsâl kılındığını natık meşarûnîleyhin vârid olân 

tahriratı mazmûnu berât-ı ‘âli  şerh verildi  

Fi 29 R 48 

 

[Ek] 

Erzurum Valisi’den istenilen zâhire husûsunda, Erzurum Valisi olan Esad Pâşâ ve 

Enderun’dan el-hâc Ömer Ağa’ya hükümdür. 
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Erzurum Valisi vezir-i mükerrem Esad Pâşâ hazeretlerinin Enderun ihvanlarından el-hâc 

Ömer Ağa bendeleri mübaşeretiyle kırk sekiz senesi mah-ı Rebi’ü-l ahîrinin yirmi 

yedincigünü yedine (...) duhûl etmiş ise de mübâşir merkûm meşarûnîleyh hazeretleri hazine-i 

Âmire’min matlûb mahâl zâhire î‘lâm olunduğu ve î‘lâm –ı şer‘iyyenin dâhi Der-i ‘Aliyye’ye 

î‘lâm olunduğu gibi bi’t-tahkik mir mûmâileyh kavileri tedarikiyle yirmi yedincigünü 

tarihiyle duhûl ve tarih-i merkûmede o ana gelinceye kadar yedine verildi  

İmamet idüp hatve ve (silik) hareket üzere olduğunu (...) Na’ibi Uşaki zâde Mehmed Emin 

Efendinin vârid olân ‘ilamı mazmûn fermân-ı ‘âli şerh kılındı  

Fi 14 S 49 

 

1783 

Kuyucubaşılardan Erzincan Kazâsı’nda voyvoda olân Aksaraylı İbrâhîm Bey’in 

birtakım uygunsuz davranışları olduğu ve bunların önüne geçilmesi husûsunda, 

Erzurum Valisi Esad Pâşâ’ya ve Aksaray Na'ibi’ne Hükümdür. 

Hâlâ Erzurum Valisi vezirim Esad Pâşâ iclâlehûya ve Aksaray Na'ibi’ne Hüküm 

Müteveffa ‘Osman Pâşâ müte’alliklerinden ve kuyucubaşılardan Erzincan Kazâsı’nda 

voyvoda olân Aksaraylı İbrâhîm Bey adet-i müstemiresi üzere bî g’arz uygunsuz hareket ve 

mehham Saltanat-ı Seniyye’min tehiri ve tefvizi mûcebü-l iza cesaret etmekte olduğundan 

bundan böyle gerek voyvodalıkta ve gerek makruren Erzincanda nasaru-l istikrarı enva‘ 

muhaziri mü’di olduğundan bahisle mûmâileyhin azl ile Erzincandan bütün bütün kat’-i 

‘alâka ettirilerek vatan-ı asliyesi olân Aksaray’a vâki‘ ikame olması bâbında emr-î şerîfim 

südûru sen ki vezir meşarûnîleyhsin bu def‘a tarâfınızdan derbar şevket karar Mülûkâne’me 

tahrir ve inhâ olunmakla vech-i meşrûh üzere ‘amel ve hareket olunmak fermânım olmağın 

imdi mûmâileyhin kazâ'i mezbûrdan külliyen tarîkiyle fukarayi r’aiyet ve ahâli’i memleket 

istikmal esbabı erayış ve istirahati lâzımeden idüğü m‘alûmun  oldukda ol vecihle mûmâileyhi 

Aksaraya irsale müsara’at eyleyesin ve sen ki na'ib mûmâileyhsin mûmâileyh vürûdunda ol 

sarfta ifade birle keyfiyeti Dersa‘âdet’ime ‘ilama mübâderet eylemen bâbında  

Fi Evâhir-i S 248 

 

1784 

Tashih olunduğu vechile tebdil olunmuşdur  

Kayseri’de Nakibü-l Eşraf Kâim-makâm’ı olan Feyzullah Efendi’nin yanında topladığı 

kişilerle nizama aykırı işler yaptığı ve ayrıca kendisine gönderilen paradan da 
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zimmetine para geçirdiği ve bu konularda gereğinin yapılması husûsunda, Kayseri 

Na'ibi’ne ve adı geçen sancağın mütesellim ve Mustafa Bey’e, âyânlara , memleketin 

ileri gelenlerine ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Kayseriye Na'ibi’ne ve livâ'i mezbûr mütesellimi [boş] ve Rikâb-ı Hümâyûn’um Kâim-

makâmı Kapucuları Kethüdası olub bu def‘a zikr-i ati husûsa mübâşir ta‘yin olunan Mustafa 

zîde mecdihû maya, â’yân  ve vücûh-î memleket ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm  

Kayseriye’de Nakibü-l Eşraf  Kâim-makâm’ı bulunan Feyzullah Efendi zâde el-hâc Emin 

kazâ'i mezbûrda neferden ve vücuhtan bazıları dâhi kendisine muvaffakat (...) iderek hilâf-ı 

şer‘iyye gara ve mugayir emir ve erza‘gözüne kestirdiği kimesnelerden irtişa ve istikraz 

sûretiyle bir takım akçe aldığından başka geçen rûz-ı Kasımda altı aylık masarıf-ı belde 

nâmıyla Dersa‘âdet’ime takdîm olunan üç yüz kırk altı bin şu kadar kuruştan mürettib tevzi‘  

defterine dâhi kendi nefsi içün iki yüz bin kuruşa kârib akçe eylediğini kazâ mezbûr 

tarâfından gönderilen kocabaşılar ifade ve inhâ etmiş ve öteden gelen defter bî-t tedkîk bazı 

erbâb-ı vukuftan dâhi tecsis ve tahkik birle mevadı zamime başkaca bir varakaya aldırılarak 

serhatle gösterilip mersûmların ifadelerini işbu tahkikat dâhi tebid eylemiş olduğundan 

bahisle zamime’i mezbûrenin tenzîliyle merkûmun şundan bundan istikraz eylediği mebâliğin 

reddi vesâ’ire bazı nizamat-ı memleketin zâbıta’i haseneye rabt ve bendi husûsları niyaz ve 

istirham olunmuş olub zat-ı merahimsimat padişahanem vedi‘a’i Cenâb-ı Kibriya olân bi’l-

cümle acize ve reâyânın zaman-ı adalet efzan-ı Mülûkâne’mde kâffe-i mezalim ve 

te‘addiyattan vekayaları ahz-ı amal hayret-i iştimal padişahanem şahanem idüğü rehin bilahin 

ve memâlik-i Şahane’mde kâffe-i kazâlar tevzi‘ at def‘atirinin takım takım Dersa‘âdet’ime 

celbiyle bit tedkîk tenfih ve tashihi mücerred acize fukaranın bu misillü asar-ı mezalimden 

kurtarılması kazâyı hayriyesinden ibaret iken merkûmun bu hareketi hem şer’i şerîfe ve hem 

refayı muaddelet irtifayı Mülûkâne’me menafî-i bir keyfiyet olmaktan nâşi mevadı 

merkûmenin inhâ olduğu vechile hüsn-ü tesviye ve iktizalarının icrası husûsuna İrade’i 

‘Âliyye’m ta‘allûk iderek mübâşir mûmâileyh dâhi mahsûsen ta‘yin ve irsâl ve sâlifü’z-zikr 

defter varakalarıyla iade ve isâl kılınmış olmağla siz ki na'ib ve mütesellim vesâ’ire 

mûmâileyhimsiz vusûl-î emr-î şerîfimde mârifet-i şer’i şerîfe ve mübâşir mûmâileyh m‘arifeti 

vechile inkakıyla merkûmun hesabı ber-vech-i dikkat ve hakkaniyet yegan yegan ru'yet ve 

defteri tevzi‘ a zam eylediği mebâliğ her ne ise ol tarâfta dâhi erbâb-ı vukuftan gereği gibi 

tahsis ve istiknah birle zâhire ihraç olunarak bi’t-tenzîl bâkî mevad-ı sahihanın tekrar bir kıt‘a 

defterini bu tarâfa tesyil ve istikraz nâmı vechile sâire ile me’huzu olub zimmetinde zuhûr 

edecek akçe dâhi ne miktar ise bâ‘de-l subutu-l şer‘i tamamen kendisinden tahsîl birle yerli 

yerine red ve i‘tâ  ve bu maddelerin ardı oldukdan sonra kendisinin dâhi diğer sadır olân emr-î 
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şerîfim mûcibince evlâd ve ‘iyaliyle kayseriyeden kaldırılıp Niğde’ye ikame olunmak üzere o 

tarâfa vâzi‘ ve isra olunması ve bundan böyle masarıfı vakıcelbinaş‘a memlekete dikkat ve 

dâhil ve harici lâyıkıyla hıfz ve vekayet etmek üzere tarâf-ı memleketten bi’l-intihab 

münkasım ve mücri‘ri sandık emini ta‘yin ve ehl-i İslâm ve re‘âyâ tarâflarından birer 

mu‘temet kimesneler dâhi yanına terf’ik kılınarak masarıfat-ı memleketin diğer sadır olân 

emr-î şerîfim mûcibince hüsn-ü sûretiyle idâre kılınmış husûslarına bi’l-ittifak ihtimâm ve 

dikkat eylemeniz fermânım olmağın mahsûsen emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve mübâşir 

mûmâileyh ile tesyâr olunmuşdur imdi bâlâda beyan olunduğu vechile merkûmun hâli 

ma‘rifet-i şer’i şerîf ve muadeletiniz ve mübâşir mûmâileyh m’arifetiyle ber-vech-i 

hakkaniyet ve ru'yet ve kendi nefsi için tevzi‘ a idhâl eylediği mebâliğ tenzîl olunarak ve 

mevadı sahihayı tazmin tekrar bir kıt‘a defter tanzim ve bu tarâfa tesyil olunarak merkûmun 

zimmetinde zuhûr eden hukuku fukaranın tamamen ashab-ı matlube te’diye olundukdan sonra 

kendisinin ol tarâftan külliyen kat’-i ‘alâka ettirilerek evlâd ve ‘iyaliyle Niğdeye gönderilmesi 

ve masarıf maddesinin bâ‘de izin vasayayı Mülükâne’m vechile hâk tanzim ve icrası İrade’i 

‘Âliyye’m muktezasından idüğü m‘alûmunuz oldukda ber-vech-i muharrer ‘amel ve harekete 

itina ve gayret ve bu babda ağmaz ve rehavetle hilâf-ı şer‘ mazhar gadr-ı mûceb vâzi‘ ve hâlet 

vukû’unu tecvizden tevakkî ve müba’adet eyleyesiz ve sen ki mübâşir mûmâileyhsin mazmûn 

ve İrade-i Seniyye-i Mülükâne’m sizin dâhi mahzumun olarak muktezayı me’mûriyetin üzere 

bu tarâftan hareket ve kayseriyeye varup merkûmun bâlâda beyan olunduğu vechile ru'yet 

hesabıyla ifayı haktan nefera emir ehemmine dikkat birle ‘adem-i me’mûriyete ziyâde ikdam 

ve dikkat ve hilafından tecviz ile mes‘ul ve mu‘atab olmaktan nâşi bî gayet tevakkî ve 

mücanebet eylemeniz bâbında  

Fi Evâhir-i S 48    

 

 

Sayfa 246 

 

1785 

Kayseri’de var olan bazı âyânarın hukuka aykırı olarak, kendi zimmetlerine geçirmek 

üzere vergi toplamaları ve bu konuda fakir fukuraya yapılan zulümün önüne geçilmesi 

husûsunda, Kayseri Na’ibi’ne ve Kayseri Mütesellimi’ne, âyânlara, memleketin ileri 

gelenlerine ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 
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Kayseriye Na’ibi’ne ve Kayseriye Mütesellimi [boş] zîde mecdihû, â’yân memleketin ileri 

gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm 

Bir müddetten beri Kayseriye’de vukubulan mâsârıf-ı vilayet bazı â’yân ve vücuh m’arifetiyle 

ru’yet olmakta ise de bunlar daimen kendi menafî-i‘lerini gözeterek tevzi‘ at def‘atirine 

ziyâde meblağ zam ve ilave etmekte ve bundan başka tahsîldariye nâmıyla beher kuruşda on 

para alınmakta olduğu beyanıyla baʻde izin canib-i memleketten mütedeyyin ve müstakim 

birinin bi’l-ittihab memleket sandık emini ta‘yin ve ehl-i İslâm ve re‘âyâdan yanına başka 

başka mu‘temed adamlar tedkîk olunarak ve bunlar beher sene çıkarılıp yerlerine cümlenin 

müntehibi olmak üzere ahar münasebetle tedarik ve me'mur kılınarak ol vecihle kâffe-iten 

dahil ve harc-ı memleket taht-ı rabıtada idâre ve ruyet olunması bâbında emr-î şerîfim südûru 

istid‘a olunup zât-ı hilafetsimât Mülükâne’me Cenab-ı kibriyadan ahâli ve fukara ve re‘âyâ ve 

ber’ayanın kâffe-i mezalimlerin vakayalarıyla saye’i ihsaniye’i cihandarânemde asûde hâl ve 

merka ‘iyal olmaları matlup ve mültezim ve tekalif-i sahihadan başka asıl defter tevzi‘ a akçe 

ilave olunması ve husûsuyla tahsîldariye nâmıyla kuruş ve der para alınması bi’l-vücûh rıza-yı 

adalet iktizayı melukâneme menafî-i idüğü müstağni kudreti olmağla siz ki naib mütesellim 

vesâ’ire mûmâileyhimsiz istid‘a olunduğu veçhile fima baʻde mâsârıf vâkı’a’i memleket dahil 

olunacak sandık emini ve mu‘temedler m’arifetleri bi’l-cümle ittifakıyla idâre ve ruyet 

olunması ve tahsîldariye nâmıyla kimesne tarâfından bir akçe ve bir habbe alınmaması 

husûsuna itina ve dikkatli fukara ve za‘ifanın gadr ve ısdârdan vakayaları esbabının istihsaline 

sarf ve ru’yet eylemeniz fermânım olmağın tenbihen ve iktidâmen ve mahsûsen işbu emr-î 

celilü-l kadrim isdâr ve [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyet m‘alûmunuz oldukda işbu 

emr-î şerîfimi Kayseriye mahkemesi siciline kayd-û sebt iderek mûcib-i muktezasının 

da’imen ve müstemirren icrâ ve ifasıyla himâyet-i fukara ve siyanet-i acize ve ri‘ayet emir-i 

ehemmete tahmil ihtimâm ve dikkat ve hiçbir vaktte hilafı vazi‘ ve hâlet vuku‘a gelmeğin 

tevki‘ ve müba’aded eylemeniz bâbında 

Fi Evâhir-i S 48 

 

1786 

Diyârbekir’e gönderilen, 400 sandık Fişek, Rikâb-ı Hümâyûn’um Kâim-makâmı 

Çukadarlarından, deniz yolu ile Trabzon’a gönderilen fişeklerin sağlimen teslimi 

husûsunda, Trabzon ve Sivas‘dan Diyârbekir’e varıncaya kadar yol üzerinde var olan 

kazâların kadılarına, naiblerine, âyân, zâbit vesa’ire bi’l-cümle iş erlerine gönderilen 

hükümdür. 
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Trabzon Sivas mahâlden tarîkleriyle Diyârbekir’e varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzat 

ve nevvâbına, âyân vesâ’ire zâbıtan ve bi’l-cümle iş erleri zîde kadruhûma hüküm 

Bu def‘a Diyârbekir canibine irsâli İrade-i Seniyye’m muktezasından olân dör yüz sandık 

fişenk Rikâb-ı Hümâyûn’um kâim-makâmı çukadarlarından [boş] çukadar zîde kadruhû 

mübaşeretiyle bahren Trabzon’a gönderilmiş olmağla siz ki kûzat ve nevvâb vesâ’ire 

mûmâileyhimsiz çukadar merkûm istihsaline olân sâlifü-z zikr fişenk sandığıyla Trabzon’dan 

Sivas ve Ma‘den tarîklerinden Diyârbekir’e varınca esnayı râhda her hanginizin taht-ı 

hükümet ve kazâsına dahil olur ise zikrolunan sandıklar mahfuz ve emin mahâllere indirilerek 

gider oldukda dâhi cümlesinin ‘araba ve hayvanata tahmilen kazâ be kazâ nakil olunarak 

eminen ve salimen Diyârbekir’e irsal ve isâli husûsuna bi’l-ittifak ihtimâm ve dikkat 

eylemeniz fermânım olmağın mahsûsen işbu emr-î celilü-l kadrim isdâr ve tesyâr olunmuşdur 

imdi zikrolunan fişenklerin çukadar merkûm isticabıyla Trabzon’dan Diyârbekir’e varınca 

dahil olduğu kazâ ve merca‘alarda esbab-ı muhafazası istihsal kılınarak ‘araba ve hayvanata 

tahmilen kazâ be kazâ nakil ve mahâlline isâli İrade-i Seniyye-i Mülükâne’m muktezasından 

idüğü ve bu babda iğmaz ve gaflet ravi-i (...) beta’in ve ‘araba ve hayvanat itasından bir güne 

tehavet ve rehavetle bir mahâlde beyhûde avk ve te’hîr kılınmak misillü vazi‘ ve hâlet 

vukû’una ber-vecihle rıza-yı padişahanem olduğu m‘alûmunuz oldukda ona göre ‘amel ve 

harekete cümleniz bi’l-itimad olunur ihtimâm ve dikkat ve hilafından bi-gayet hazer ve 

mücanebet eylemeniz bâbında 

Fi Evâsit-i S 48 

 

1787  

Maden Kalesi’de memur Mirahur Mehmet Bey ile gönderilecek olân paranın fakir 

fukuraya sağlimen teslimi ve aksi hareketlerin mislince cezalandırılacağı husûsunda, 

Dersa‘âdet’den söz edilen yerlere varınca ve yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, 

voyvodalar, âyânar, zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Dersa‘âdet’imden, zikri âtî mahâle varınca ve yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbına 

ve voyvodagân, â’yân ve zâbıtan ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm 

Muktezayı İrade-i Seniyye’mle Maden Kalesi istihkâmâtı ebniyesine me'mur Mirahur evvel 

iftihâr Mehmed dâme mecdihûya ita olunarak kale’i merkûmeye irsal olunan mebâliğ 

fukuraya birgün yar olmamak için iktiza eden bargir hazinenin me’mûru tarâfından neferen 

verileceğinden bahisle menafi’ mersûmenin eminen ve salimen isâli bâbında emr-î şerîfim 

südûrunu mûmâileyh bi’t-takhik inha etmekle siz ki kûzat ve nevvâb vesâ’ire mûmâileyhsiz 
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meblağ-ı merkûme Dersa‘âdet’den kale mezbûre varınca esnayı râhda her hanginizin taht-ı 

hükümet ve kazâsına dahil olur ise emin ve mahfuz mahâllere indirilip gider oldukda iktiza 

eden bargirlerin ücretlerini me’mûru tarâfından an fakir alınarak tedarik ve ita birle seri‘an 

tahmil ve i‘zâm ve muhtıra olân mahâllerde ücretiyle mikdar-ı vâki‘ müslim cebelü neferatı 

tedkîk iderek her hâlet istishâl esbab-ı muhafaza ve muhasebesine ihtimâm ve dikkat ve 

mahsuben bi-s selam kale’i mezbûre tevsili emr-îne ikdar ve müsara’at eylemeniz fermânım 

olmağın mahsûsen işbu emr-î celilü-l kadrim isdâr ve irsal olunmuşdur imdi meblağ-ı 

merkûme kale’i mezbûre varınca dahil olduğu kazâ ve merhâle olunan me’mun ve mahfuz 

mahâllere indirilip gider oldukda ücretleri me’mûru tarâfından nakden ahz olunarak kavvana 

bargirlere tahmil ve hatıra olân yerlerde dâhi ücretiyle kifayet mikdarı müslim cebelü neferin 

terf’ikiyle bi’l-vücûh muhafaza ve muharesesi esbabı istihsal kılınarak eminen ve salimen 

kale merkûmeye isâlime müsa‘aret eylemeniz İrade’i ‘Âliyye’m muktezasından idüğü ve bu 

babda iğmaz ve rehavet vukû’uyla ma’azallahu Te‘âlâ hazine-i merkûmeye bir güne zarar ve 

keziz isabet eylemek ihtimâli olur ise ol iktizadan iki katı tazmin ettirileceğinden ma’ada 

hakim ve zâbıtanın dâhi şer‘ mahâllerine himmet ile haklarından gelineceği m‘alûmunuz 

oldukda ber-veçhi şuruh ‘amel ve harekete bi’l-ittifak ziyâde ikdam ve dikkat ve hilâfından 

bi-gayet hazer ve mücanebet eylemeniz bâbında 

Fi Evâhir-i S 48 

 

Sayfa 247 

 

1788  

 

Tunus tacirlerinden Sa‘id  Abdi isimli tacir vasıtasıyla gönderilmek üzere olân tahminen 

13 yaşında Çerkeş Hurşid ve 14 yaşında Reşid ve diğer Reşid isimli 3 nefer Çerkes 

gullamın yolculuklarına herhangi bir engel oluşturulmaması husûsunda, Tunus 

Beylerbeyisi Hüseyîn Pâşâ, Dergâh-ı Muallam Kapucu Başılarından ve İstanbul 

Gümrüğü Emini Mehmet Salih Bey’e, Dersa‘âdet’ten, Tunus’a varıncaya kadar yol 

üzerinde var olan kazâların, iskelelerinin kadılarına, naiblerine, âyân, gümrük eminleri 

vesa’ireye hükümdür. 

Tunus Beğlerbeyisi Hüseyin Pâşâ dâmen (…) Dergâh-ı Mu‘allam  Kapûcu-başılarından ve 

İstanbul Gümrüğü Emini Mehmed Salih Bey dâme mecdihûya Dersa‘âdet’imden, Tunus’a 



463 

 

varınca vâki‘ kazâlar iskelelerin kûzat ve nevvâbına, â’yân vesâ’ire zâbıtan ve gümrük 

eminleri zîde kadruhûma hüküm 

Tunus tacirlerinden Sa‘id  Abdi nam tacir vasıtasıyla pâşâ mûmâileyh tarâfına gönderilmek 

üzere olân tahminen on üç yaşında Çerkeş Hurşid ve on dört yaşında Reşid ve diğer Reşid 

nam üç nefer Çerkes gullamın mürûruna muhâlefet olunmamak bâbında emr-î şerîfim 

südûrunu hâlâ bi’l-istiklal Asakir-i mezbûre se’askeri düstûr-î vezirim Mehmed Pâşâ iclaluhu 

tarâfından ifade olunup Keramet Ta’ifesi’nin canib-i Mısır’a esrarı memnu‘u hakkında neferat 

–ı lâzımenin icrası mukaddema şark-ı efzayı samika südûr olân Hatt-ı Hümayûn şevket 

mefurun padişahanemle karargir olân nizamı muktezasından ise de bunlar (…) olmayıb doğru 

Pâşâyı mûmâileyh canibine götürüleceği derkâr olmağla inha olduğu üzere mürûruna 

muhâlefet olunmamak fermânım olmağın imdi nizam mezkûre hâlel gelmemek şartıyla 

sâlifü’z-zikr üç re’s ‘ilamın tevliyeti tarâfına imrarına ruhsat verildiği sen ki gerek emini 

kuyucu başı mûmâileyhsin m‘alûmun  oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve hareket 

eyleyesin ve siz ki esnayı râhda vâki‘ kûzat ve nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz olunub emr-î 

şerifimsiz gereği (…) olarak (…) zikr olunan gulamların kazâ-i iskelelere mümana’at 

olunmayarak mürurlarına irade-i ruhsat eyleyesiz ve sanki Pâşâyı mûmâileyhsin zikrolunan 

gulamlar ledi-l vürûd işbu emr-î şerîfimi battalda hıfz için vusûllerini mübeyyin tahriratınla 

ma’an i’iade’i ve irsale mübâderet eylemeniz bâbında  

Fi Evâsit-i S 248 

 

1789  

Kara Karye Kazâsı’nda iskân ettirilmiş olân Lalun taifesinin bazı uygunsuz 

davranışlarından ötürü, başka mahâllere yerleştirilmeleri husûsunda, Selanik Muhasılı 

Mehmet Vechi Pâşâ’ya hükümdür. 

Mir-i Miran-ı Kiram’dan Selanik Muhasılı Mehmed Vechi Pâşâ dâme ikbâluhûya hüküm 

Mora mehaciranından olub mukaddema Selanik Sancağı’nda vâki‘ Kara Karye Kazâsı’na 

iskân olunmuş olân Lalun taifesinin bazı uygunsuzlukları cihetle kazâ mezbûrdan kaldırılarak 

ahar mahâlde (…) iskân olunmaları sen ki Mir-i Miran mûmâileyhsin tarâfında inha ve ekadiz 

‘ilam-ı şer‘i ile ahâli ve reâyânın Türki ve Rumi muhzırlarını irsal ve isâl olunduğu beyanıyla 

ta’ife’i merkûme kazâ mezbûrdan kaldırılıp ve orta tarâfına yerleştirilmesi husûsu bil- fiil 

Sadr-ı ‘Âzam senud şeyh ve Serdar-ı Ekrem sadakat ‘alem canibinden bu def‘a 

Dersa‘âdet’ime tecrir ve iş‘ar olunmuş olmaktan naşi Sadr-ı ‘âzamım müşarun ileyin inhası 

veçhile taife’i mezbûrenin cümleten ve orta canibine irsalleri husûsuna İrade’i seniyye-i 
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Mülûkâne’m müte‘allik olarak ol babda Hatt-ı Hümayûn şevketmakrûn padişahanem sahife’i 

pirvayı südûr olmağla vusûl-î emr-î şerîfimde taife’i merkûmeyi cümlete kazâ-i mezbûrdan 

kaldırıp yanlarına tarâfından iktizası veçhile mu‘temed adamlar terkifle (…) iskân ve ortaya 

irsal-i müsara’at eylemek fermânım olmağın mahsûsen işbu emr-î celilü-l kadrim isdâr ve 

[boş] ile irsal ve tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyet m‘alûmun  oldukda ber-veçhi meşrûh ‘amel 

ve harekete mübâderet eylemen bâbında 

Fi Evâhir-i S 48 

 

1790 

Milay kasabası’nda uygun görülecek yere 1000 nefer askerin kalabileceği kışlanın 

yapımı için gereken paranın bir kısmının toplanması husûsunda, Bosna Valisi, Mahmûd 

Hamdi Pâşâ ve Bosna Kadısı’na ve Bosna Eyaleti’nde var olan kazâların kadı, naib, 

mütesellim, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Hâlâ Bosna Valisi vezirim Mahmûd Hamdi Pâşâ iclalehûya ve Bosna Kadısı’na ve Bosna 

Eyaleti’nde vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbına ve Mütesellimin vücûh-ı memleket ve bi’l-

cümle iş erleri zîde kadruhûma hüküm 

Öteden beri Bosna Valisi bulunan vüzerayı ‘izamımın mukırı zaviyenin kasabasında eyalet-i 

mezkûrede kain Milay kasabası hasbü-l mevki‘ dâhi (…) olduğundan bundan böyle mukır 

velad orası olmak üzere bir münasip mahâlline mücerred Pâşâkapısı ve kalesi derûnunda bin 

nefer asker iskânına kâfi kışla inşası tensib ve tashih kılınmış olduğundan bahisle ebniye’i 

mezkûre evvel emirde m‘arifet-i şer’i şerîf ve ma‘iyetinde olân mühendishane’i Hümâyûn’um 

ikinci hâlifesi Hâlîl zîde mecdihû m’arifetiyle keşf ve mu‘ayene olunarak (silik) vâkı’ası her 

neye tâbi‘ olursa sâir mahâllerde olduğu misillü eyalet mezbûrenin hâvî olduğu kazâlardan 

ta‘dil ve tesviye şurûtu veçhile tevzi‘  ve tahsîl olunmak üzere inşasına ruhsatı şamil emr-î 

şerîfim südûru bil- fiil Sadr-ı ‘âzamım senûde şeyh ve Serdar-ı Ekrem zaferü-l ilmim 

canibinden derbar şevket karar Mülûkâne’m tahrîr ve iş‘ar olunup vâki‘ bu senede mukırr 

vilayetin bu vecihle tebdili mevki‘ cihetiyle münasip ve Pâşâkapısı ve kışla inşası dâhi 

ahâlisinin huzur ve istirahatlerini münasip olduğuna ve ebniye’i mezkûrenin mâsârıf-ı 

inşa’iyesi sâir mahâllerde olduğu misillü eyaleti mezkûranın hâvî olduğu kazâlar ahâlisinden 

tahsîli lâzım gelmeyeceğine bina'en Sadr-ı ‘âzamım müşarünileyhin iş‘arı veçhile zikrolunan 

Pâşâkapısı ve kışlanın kasaba’i merkûmada müceddeden inşası husûsuna müsaade’i seniyye-i 

Mülûkâne’m erzan kılınıp ol babda Hatt-ı Hümâyûn şevketmakrûn şahanem sahife perayı 

südûr olmağla senki vezir meşarûnîleyhsin vusûlü fermân celilü-l unvanımda ebniye’i 

mezkûrenin inzimam re’y ve m‘arifetin ve m‘arifet-i şer’i şerîf ve mühendis mûmâileyh 
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m’arifetiyle evvel emirde keşf ve mu‘ayenesiyle masarıfat-ı sahiha’i vâkı’ası her neye bâliğ 

olursa takdîr ve tesviye şurûtuna ra‘iyet olunarak eyalet merkûmenin hâvî olduğu kazâlara 

tevzi‘  ve tahsîl olunmak üzere inşa ve tekmillerine mübâderet eylemeği fermânım olmağın 

ruhsatı şamil Divân-ı Hümâyûn’umdan mahsûsen işbu emr-î celilü-l kadrim isdâr ve [boş] ile 

tesyâr olunmuşdur imdi balada beyan olunduğu veçhile masarıfat-ı vâkı’a’i sahihası eyalet 

mezbûre ahâlisi tarâfından virilmek üzere ebniye’i mezkûrenin inşa ve itmamı İrade-i 

Seniyye-i Mülûkâne’m muktezasından idüğü ma‘lûmun oldukda ber-veçhi muharrer ‘amel ve 

harekete her hâlde icrayı muktezayı kâr-ıkâhı ve deraniye sarf ve hâsıl vasi‘ ve meknet 

eyleyesin ve siz ki Mevlana kûzat ve nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz mazmûn emir ve 

fermân-ı padişahanem sizin dâhi meczûmunuz olarak mûcib ve muktezasını icraya cümleniz 

bi’l-ittifak ziyâde ihtimâm ve dikkat ve hilafını tecvizden bi-gayet tehaşi ve mücanebet 

eylemeniz bâbında  

Fi Evâhir-i S 248 

 

Sayfa 248 

 

1791 

Kastamonu Mütesellimi’ne ait konağın yangın dolayısı ile tekrardan yapımı ve tamiri 

için gereken paranın tedariki husûsunda, Kastamonu Na’ibi’yle Kastamonu 

Sancağı’nda var olan kazâların kadılarına ve naiblerine ve adı geçen sancak Mütesellimi 

Mehmet Emin Bey’e, âyân -ı vücûh-ı memleket ve bilcümle iş erleri zîde kadruhûya 

hükümdür. 

Kastamonu Na’ibi’yle Kastamonu Sancağı’nda vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbına ve livâ-yı 

mezbûr mütesellimi Mehmed Emin zîde mecdihûya, â’yân -ı vücûh-ı memleket ve bilcümle iş 

erleri zîde kadruhûma hüküm 

Kastamonuda mütesellimlik mahsûs olub bundan akdem bikazâullahu Te‘âlâ muhterik olân 

Konağın müceddeden inşasıyla muhterik olmayan bazı ebniyesinin ta‘miri ber-veçhi tahmin 

yirmi beş bin kuruşun vücuda geleceğinden bahisle masarıfat vâkı’asının livâ-yı mezbûr 

karalarından tahsîli husûsuna müsaade’i ‘Âliyye-i Padişahane’m bedri‘ ve erzani kılınmış sen 

ki naib mûmâileyhsin budef‘a derbar şevket karar Mülûkâne’me bi’l-’ilam inha olunup bu 

mekule almaktan elviyede velat münasefete mahsûs olân konakların tamir ve tecdidi 

vukû’unda iktiza eden masarıfatı hâvî olduğu kazâlardan tahsîl olunmak üzere evamir-i 

şerîfem verilegeldiği kuyuddan müsteban olduğuna bina'en husûs-u mezbûr utbe’i(…) 
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şehnişahaneme ledi-l ‘arz zikrolunan konağın mâsârıf inşa‘iyesi yirmi beş bin kuruşa tecavüz 

etmemek ve bu bahane ile fukaradan ziyâde akçe talep ve tahsîl olunmamak şartıyla tamir ve 

tecrimden husûsuna müsaade aliye’i Mülûkâne’m bedri‘ kılınarak ol babda Hatt-ı Hümâyûn 

şevketmakrûn padişahanem sahife berayı südûr olmağla mantûk münifi üzere ‘amel ve 

hareket olunmak fermânım olmağın işbu emr-î celilü-l kadrim isdâr ve [boş] ile tesyâr 

olunmuşdur imdi bâlâda beyan olunduğu veçhile zikrolunan konağın mâsârıf-ı inşa‘iyesine 

muktezi olân yirmi beş bin kuruş ol vecihle livâ-yı mezbûr kazâlarından verilerek inşa ve 

tamirine ruhsat mesele’i Mülûkâne’m sezavar kılındığı ve bu babda iğraz ve tesamih ile 

meblağ-ı mezbûrdan ziyâde akçe sarf olunmak veyahut o vesile ile nefera renCidde ve iktidar 

kılınmak lâzım gelirse mütecasir olânların haklarında vazi‘ olacağı siz ki kûzat ve nevvâb ve 

mütesellim vesâ’ire mûmâileyhimsiz m‘alûmunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve 

harekete müttehir ikdam ve dikkat ve hilafından tevki‘ ve mübâderet eylemeniz bâbında 

Fi Evâhir-i S 248 

 

1792 

Bazı alavereci kişilerin daha fazla para kazânmak için, müslüman olân taifeye gemi 

yapımı için kereste vermeyip, ecnebilere daha fazla fiyattan verdikleri ve bu konunya 

derhâl çözüm getirilmesi husûsunda, Topçu Pâşâ Mehmet Tâhir Pâşâ dâme ikbâluhûya 

ve Somakoçak Na’ibi’ne, âyânlara, memleketin ileri gelenlerine ve bi’l-cümle iş erlerine 

hükümdür. 

Mir-i Miran’ı Kiram’dan hâlâ Topçu Pâşâ olub Somakoçak Nezaretinin emir ve iradesi dâhi 

‘uhdesine mehul olân Mehmed Tâhir Pâşâ dâme ikbâluhûya ve Somakoçak Na’ibine, â’yân 

memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm 

Bazı muhtekir mekuleleri re‘âyâ ile bi’l-iştirak Somakoçak cibayetinden kat’-i ve iskelelere 

nakil ve tenzîl eyledikleri ecnas kereste ve koca tahtasını müslim re‘âyâ sefinelerine vermeyip 

ecnebiye furuht etmekte ve bu keyfiyet kereste nakliyle me’luf olân müslim ve reâyânın 

ticaretlerine vazi‘ ve âlâ-l husûs Tersane-i ‘Âmire veya rakibethane-i ma‘mureye muktezi 

koca tahtasının kaltini ve haşarat gümrüğün geri tertibini müstelzim ve müstakim olduğundan 

bahisle fima baʻde zikrolunan cibalden kat’-i olunan kereste ve koca tahtası Devlet-i 

‘Âliyye’m teb‘asından olân müslim ve re‘âyâ sefinelerine furuht olunup davasına yani 

yedlerinde kereste için fermân-ı ‘âli yahut Dersa‘âdet’ime götüreceğini mübeyyin irsâliye 

olmadıkça müte’emmin taifesine bir el kereste ve koca tahtası verilmesi bâbında emr-î şerîfim 

südûrunu sen ki pâşâyı mûmâileyhsin bu def‘a tarâfınızdan takrîr ifade ve istid‘a olunmaktan 

naşi veçhi meşrûh üzere ‘amel olunmak fermânım olmağın tenbihen ve ihtimâmen işbu emr-î 
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celilü-l kadrim isdâr ve tesyâr olunmuşdur imdi cibâl-i mezkûrdan baʻde izin kat’-i olunan o 

misillü kereste ve kocatahtası müslim ve re‘âyâ sefine vermiş ma’adasına furuht olunmaması 

ve İrade’i ‘Âliyye’m muktezasından idüğü m‘alûmun  oldukda ber-veçhi muharrer ‘amel ve 

harekete ihtimâm ve dikkat ve ilanı vazi ve hâlet vukû’unu tecvizden tevakkî ve mübâderet 

eyleyesin ve siz ki naib vesa’ire mûmâileysiz mazmûn emr-îşerîfim siz dâhi meczûmunuz 

olarak mûcib ve muktezasıyla ‘amel ve hareket ve mûgayirimi vazi‘ İrade’i ruhsatla mes’ul ve 

mu‘teber olmaktan bi-gayet hazer ve mücanebet eylemeniz bâbında 

Fi Evâhir-i S 248 

 

1793 

Devlet-i Âliye’den Afyon Nazır’ı Ömer lütfi Bey’e ve Akşehir’de olân adamlarına 

sermaye akçesi olarak hazine-i bend ile kilitli akçe gönderildiğinden, bu hazinenin 

sağlimen yerine ulaşması husûsunda, Üsküdar’dan Akşehir’e varıncaya kadar yol 

üzerinde olan kazâların kadılarına, naiblerine, âyân, zâbit ve memleketin ileri 

gelenlerine hükümdür. 

Üsküdar’dan Akşehir’e varınca vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbına, â’yân ve zâbıtan ve 

vücûh-ı memleket zîde kadruhûma hüküm 

Rical-i Devlet-i ‘Âliye’mden hâlâ Afyon nazırı iftihâr Ömer lütFi dâme mecdihû tarâfından 

Afyon mübaya‘ası zımnında Akşehir’de olân adamlarına sermaye akçesi olarak hazine-i bend 

ile kilitli akçe gönderildiğinden bahisle hazine-i mezkûranın Üsküdar’dan Akşehire varınca 

dahil olduğu kazâlarda emin ve mahfuz mahâllere gönderilûb muhafazasına dikkat ve keder 

oldukda dâhi yanına miktarı vâki‘ müslim cebelü neferatı terkifiyle bi’l-’arz islam mahâl 

mahsûsa irsal husûsuna ihtimâm ve mübâderet olunmak bâbında emr-î şerîfim südûrunu 

mûmâileyh bâ-takrîr inha etmekle veçhi meşrûh üzere ‘amel ve hareket etmek fermânım 

olmağın imdi sen ki kûzat ve nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz hazine-i mezkûre Üsküdar’dan 

Akşehir’e varınca hilafı râhda her hanginizin taht-ı hükümet ve kazâsına dahil olunur ise 

me’mun mahâllere gönderilûb muhafaza ve muharesesi esbabının isti‘mâline dikkat ve keder 

oldukda dâhi başına miktar-ı vâki‘ müslim cebelü neferatı terf’ikiyle eminen ve salimen savb-

ı mensura isâline bi’l-ittifak ikdam ve müsara’at eylemeniz İrade-i Seniyye’m muktezasından 

idüğü ve iğmaz ve rehavet vukû’uyla hazine-i merkûmeye ma‘al olduğu bir güne zarar ve 

güzâr isabet etmek ihtimâli olursa iktizasından iki katı tazmin olunacağından gayrı hükkâm ve 

zâbıtanın tesamihlerine ‘amel ile icrayı te’diblerine ibtidar kılınacağı m‘alûmunuz oldukda 

ber-veçhi muharrer ‘amel ve harekete ikdam ve müsara’at ve tarâfından mücanebet olunmak 

bâbında                                                                                                               Fi Evâ’il-i Râ 48 
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Sayfa 249 

 

1794 

Daha önce gerçekleşen savaş esnasında yerlerini terk edib Rusya’ya gidenlerin malları 

ve mülklerinin satılanlar hariç tutularak, bedellerinin belirlenerek varislerine verilmesi 

ve malların satılması husûsunda, Erzurum Valisi ve Ser-askeri Esad Mehmet Pâşâ ile 

Erzurum Mollası’na ve Erzurum Eyaleti’yle bahsi geçen emlâk ve arazinin bulunduğu 

kazâ ve nahiyelerin kadılarına, naiblerine,âyân, voyvoda, memleketin ileri gelenleri ve 

bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Hâlâ Erzurum Valisi ve efkâr-ı şarkiyye ser-askeri vezir Es‘ad Mehmed Pâşâ iclalehûya 

Erzurum Mollası’na ve Erzurum eyaletiyle zikri âtî emlâk ve arazinin bulunduğu kazâ ve 

nahiyelerin kûzat ve nevvâbına Mütesellimin, â’yân ve voyvodagan ve vücûh-ı memleket ve 

bi’l-cümle iş erleri zîde kadruhûma hüküm 

Mukaddema hangâm-ı seferde havali şerefiyenin bi’l-cümle (…)nvilayet ve kazâ ve 

kurrasından terki evtan ile Rusya diyarına gitmiş olân kâffe-i re’ayânın kazâ ve Nevahi-i  ve 

kavayı kadimlerinde bırakmış oldukları emlâk ve arâzi vesâ’ireden bir sene müddette Rusya 

Devlet’i me’mûru ve ma‘iyetinde bulunan çend fakir vekîl m‘arifetleriyle füruht olânlardan 

davası bir tarâfta olmak ve re‘âyâ-yı mersûmenin el-hâletü hazihi havale’i şereFiyede sakin ve 

mütemekkin ve ehl-i İslâm ve re‘âyâ-yı Devlet-i ‘Âliyye’m (silik) senedde sene be sene iddi‘a 

eyledikleri kâffe-i matlubatlarından ve zehayir ve hububat misillü şeylerden gayrı ez tahsîl-i 

kusur her ne miktar kalmış ise (silik) bir tarâfa bırakılmak üzere işbu emlâk ve arâzi ve alacak 

mallarından bi’l-külliye kat’-i alaka olunmak ve havale’i mezkûrede bulunan ahâli ve 

re’ayânın terki vatan eylemişbulunan re‘âyâ zimmetlerinde kıbeli-l eda müstebla takrîr 

matlubatları varise bunlar dâhi bir tarâftan aratmamak ve mevad-ı meşrûh hakkında (…) 

tarâfından bir güne kayıt ve hâl vuku‘a gelmek üzere bir tarâftan dört yük on bin kuruş 

virilmek ve meblağ-ı mezbûr işbu mürûr eden Ramazan-ı şerîfin on beşten itibaren iki taksit 

ile tafsilde bulunan ru’us cenerali tarâfına iki sene hitamına değin te’diye kılınmak şartıyla 

sen ki vezir meşarûnîleyhsin infitmam re’yi ve m‘arifetin ve m‘arifet-i şer’i şerîf ile cümle 

müvacehesinde me'mur mersûm ve vekiller dâhi hazır oldukları hâlde kararlaştırıldıktan sonra 

tarâfeynden lâzım gelen def‘atir ve senedat bi’t-tanzîm mübadele olunmuş ve emlâk 

mezkûrenin diğer behasıyla taliplerine bey’ ve furuhtuna Erzurum vücûh-ından mübaşir 

kimesneler talimiyle nefs-i Erzurumda olân emlâk ve arâzi müzayede ve furuhtuna Erzurum 

ve civarından münasib kimesneler nakliyle nefsi Erzurumda olân emlâk ve arâzi müzayede ve 

füruht olunmakta ve faris ve sâir mahâllerde olân emlâk ve arâziçün dâhi mu‘temedler 
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irsâliyle iktizalarına bakılmakta olarak işbu satılmakta olân emlâk ve arâzi ile sâir zemihandan 

teraküm edecek akçe tekasit mezkûreye vaktleri hululünde vefa etmeyerek bir miktar noksan 

görünür ise bu noksan dâhi baʻdehu akçe tahsîl olundukça hesabıyla kendülere te’diye 

olunmak üzere nefsi Erzurum’da ve mahâl mezkûrada bulunan voyvodegan ve vücûh vesâ’ire 

esvab iktidar ve ma‘iyetlerinden (silik) sûretiyle elverilip tekmil kılınarak mahâlline eda ve 

mevad merkûmein bu vecihle tanziminde vâki‘ olacak mâsârıf-ı sahiha’i zaruriye herne ise o 

dâhi istifa olundukdan sonra gerek zikrolunan isimler ve gerek mahsûsadan zuhur edecek 

fazla dâhi ol havali’i ehl-i İslâm ve re‘âyâsının sâlifü’z-zikr terk-û vatan eden mersûmeler 

zimmetlerinde şer‘an sebt ve müttehak olân matlubat-ı sahihâları m‘arifet-i şer‘le âlâ-l tarîkü-l 

i‘zâma kendilere teslîm ve ita olunması sûretleri vücûh-ı mûmâileyhim ile bi’l-müzakere karar 

verilmiş idüğünden bahisle ol babda emr-î şerîfim südûru bu def‘a tarâfından derbar 

şevketkarar Mülûkâne’me tahrîr ve istid‘a ve şütran mezkûrenin bezir sevtanları ile bir kıta 

‘ilam-ı şer‘i ve vücûh-ı mûmâileyhimin ta‘ahhütlerini mübeyyin verdikleri muhzır dâhi 

takdim ve isra olunmuş olub bu sûrette muvaffak icab –ı maslahat olunmaktan naşi iş‘arın 

veçhile husûsatı mezkûrenin tanzîm ve icrasına İrade-i Seniyye-i Mülûkâne’m teallûk iderek 

ol babda Hatt-ı Hümayûn şevketmakrûn padişahanem sahife berayı südûr olmağla muktezayı 

münifi üzere ‘amel ve herakete sarf-ı ru’yet eylemek fermânım olmağın i‘lamen ve ifhamen 

mahsûsen işbu emr-î celilü-l kadrim isdâr ve [boş] tesyâr olunmuşdur imdi mevad-ı husûsanın 

bâlâda beyan olunduğu veçhile tanzîm ve icrası İrade-i Seniyye-i Mülûkâne’m muktezasından 

idüğü m‘alûmun  oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve harekete takatle icrayı lâzıme 

meham esnayı ve nezaretine bezli cesametin eyleyesin ve siz ki Mevlana ve kûzat ve nevvâb 

vesâ’ire mûmâileyhimsiz mazmûn emr-î şerîfim sizin dâhi meczûmunuz olarak mûcib ve 

muktezası üzere ‘amel ve harekete cümleniz bi’l-ittihat vâkıf ikdam ve mübâderet ve hilaf-ı 

rıza-yı şahanem vazi ve hâlet hudusundan ziyâde hazer ve mücanebet eylemeniz bâbında 

Fi Evâil-i Râ 48 

 

1795 

Arabkir Kazâsı’nda ikamet eden Ermeni milletine mahsûs Ermeni Patrik’i Estefan 

isimli kişinin ‘arzuhâline binaen, daha önce tamir olunan kilisenin açılması konusunda 

engel çıkaranların önüne geçilmesi husûsunda, Arabkir Kazâsı Na’ibi’ne ve Maden-i 

Hümâyûn’um Emini vekiline hükümdür. 

Arabkir Kazâsı Na’ibi’ne Ve Maden-i Hümâyûn’um Emini vekili [boş] zîde mecdihûya 

hüküm 



470 

 

Arabkir Kazâsı’nda (…) Karyesi’nde kain Ermeni milletine mahsûs olub müşerref harab 

olduğun karye’i mezbûre re‘âyâsı tarâfından inha ve istih‘a olunmaktan naşi canib-i şerden 

verilen fetvayı şerîfeye mebni sahife pirar südûr olân Hatt-ı Hümâyûn şevket makrun şahile’i 

ve fermân-ı celilü-l unvan Mülûkâne’m mûcibince mukaddemce tamir olunmuş olân kilisenin 

mücerred celb-i mal sevdasıyla küşadına şart tutulmamış diyerek re‘âyâ-yı mersûmeye bazı 

kimesneler te‘addi ve müdahâle etmekte oldukları Dersa‘âdet’imde mukim Ermeni Patrik’i 

Estefan nam rahib sidde’i Sa‘âdet’ime bir kıta memhur ‘arzuhâl takdîmiyle inha ve 

müdahâle’i vâkı’anın men‘ ve def‘i bâbında emr-î şerîfim südûrunu istid‘a edib Divân-ı 

Hümâyûn iktizası ledi-l sû’al kiliseyi mezkûr ber mûcib emr-î ‘âli  ta‘mir ve termim olunmuş 

iken bazı kimesneler tarâflarından vâki‘ olân müdahâle mücerred celb-i mâl iktidar ve 

i‘anesine mebni idüğü hâlde o misillü bi veçhi vuku‘a gelen (silik) men‘ ve def‘i bâbında emr-

î şerîfim südûru iktiza eylediği tahrîr olmağla veçhi meşrûh üzere ‘amel olunmak fermânım 

olmağın imdi zikrolunan kilise için keşti sani iderek mücerred celb-i mâl sevdasıyla re‘âyâ-yı 

mersûmeyi bu mekule bi veçhi müdahâle ve te‘addi olunduğu vâki‘ ise men‘ ve def‘i 

husûsuna mübâderet olunmak bâbında 

 Fi Evâil-i Râ 48 

 

Sayfa 250 

 

1796 

Ağnal Kazaklarının Mermer, Manyas ve Terkos Göllerinde avlanırken onlardan vergi 

talbinde bulunulmaması husûsunda, Akhisar Kazâsı Na’ibi’ne hükümdür. 

Akhisar Kazâsı Na’ibi’ne hüküm 

Hüdavendigâr Sancağı’nda vâki‘ Mihâllıç ve Manyas ve Gönen tarâflarından iskân olunan 

i‘tal Fırankların Akhisar Kazâsı’nda kain Mermer Gölü’ne kefan nakli için sayd eyledikleri 

mahiden gümrük ve müsadereye Dersa‘âdet-i sa’ireden takatlarini hâvî emr-î şerîfim sadır 

olmuşken Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Kara ‘Osman zâde el-hâc Ahmed dâme 

mecdihû nehri mezkûr nim mukata‘a dahilindedir size sayd mahi ettirmem deyû men’ ve def‘ 

ile akdolunmuş idüğünden bahisle mukaddema sadır olân emr-î şerîfim mûcibince te’kidi hâvî 

Emr-î ‘âlişan’ım isdârı taife’i mersûme mukaddema Rikâb-ı Kamertâb Hüsrevânem 

Hazeretleri ‘arz etmeleriyle ledi-l imtihan ve istid‘a kabulde ledi-l müraca‘a Anadolu 

canibinde kain sâlifü’z-zikr Manyas ve Mihâllıç Kazâları beyninde iskân ettirilmiş olân Ağnal 

Kazaklarının emr-î alişanları öteden beri sayd-ı mahiden ibaret olduğundan (…) gölü ve 
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Akhisar Kazâsı’nda vâki’ Mermer Gölü ve Rumili canibinde kain Terkos Gölü nam 

nehirlerden sayd eyledikleri mahiyerinden Bandırma ve Tekfur Dağı gümrükçüleri 

tarâflarından rüsûmu gümrük ve musadereye talebiyle vâki‘ olân müdahâlelerinin men’ ve 

def‘ husûsu ta’ife’i mersûme tarâfından mukaddema ibraz eyledikleri hizmet ve merafe 

mukabelesinden ortak tahtında (…) rüsûmattan ma’ada cizye ve esence ve avarız ve ‘aded-i 

ağnam akçesi ve tekalif sâirenin cümlesinden maruf kılınarak kudumiye ve döşeme ve eseb 

behâ vesâ’ire bahane ile renCidde ve remide olunmamaları ve üzerlerine edası lâzım gelen 

aşar-ı şer‘iyye ve rüsûmat-ı sâireyi ilan ile bi’l-ma’a te’diye eylemeleri ve tekalif takriri hâli 

arâzi ziraat etmeğe talip oldukları hâlde re‘âyâ-yı Devlet-i ‘Âliyy’em misillü onda dâhi ziraat 

ve ta’ife’i mersûmenin hayd eyledikleri sâliften rüsûm-ı gümrük ve masdariye ve rüsûmat-ı 

sâire alınmak üzere şerefyafte’i südûr olân Hatt-ı Hümâyûn şevket makrun padişahanem 

mûcibince mu’afiyetleri zımnında tevarih-i muhtelife ile başka bunlardan Rumili canibine 

buradan Terkos Gölü’nden sayd mahi eden otuz kırk nefer Kazakların kefan nakli için sayd 

eyledikleri m’aiyet rüsûm alınmamak vesâir sayd taife’i mersûme tarâflarından muhâlefet 

vuku‘a gelirse men’ ve def‘ olunmak bâbında kıssa senesi ramazanında başka zikrolunan 

kazâklardan Anadolu canibine olânların Akhisar Kazâsı’nda vâki‘ Mermer gölü nam nehrinde 

sayd eyledikleri mahiyun kazâ-i mezbûr voyvodası tarâfından rüsûm musalebesiyle tazyik 

olunmakta olduğu mersûmlar tarâflarından mukaddema ba ‘arzuhâl inha olunmakta ta’ife’i 

mersûmeden Anadolu canibinde bulunan otuz kırk neferin dâhi yalnız kefan nakilleriçün 

maruzzikr Mermer Gölü’nden sayd eyledikleri mahiden o misillü rüsûm alınmamak ve taife’i 

mersûme tarâfından sadırda mümana’at vâki‘ olursa men‘ ve def‘ olunmak bâbında mukata’ât 

nazırı Esbak-ı İ’zamı ve baş defterdarım takririyle sene-i mezbûre evâhir-i ramazanında başka 

sadır olân evamir-i şerîfem mûciblerince ve mukata’ât hazinesi vâridât-ı Rical-i Devlet-i 

‘Âliyye’mden Mehmed Emin dâme mecdihûnun emvaliyle te’kidi hâvî  işbu sene-i mübareke 

Evâhir-i Muharreminde emr-î şerîfim sadır olmuşken ber-veçhi muharrer otuz kırk nefer 

rusumların yalnız gün taksimleriçün nehir mezkûrdan hile mahileri mûmâileyh tarâfından 

mümana‘at ile bunların sûretlerine balada olduğunun inha ve mûmâileyhin ol vecihle vâki‘ 

olân mürafa‘asının men‘i bâbında te’kidi şamil emr-î münifi südûrunu taife’i mersûm 

tarâflarından bu def‘e rekâbmihirtâb hüsrevâneme müfteri‘ eyledikleri ‘arzuhâllerinde istid‘a 

etmeleriyle kuyudaları ol müraca‘a tarih-i mezkûrda emr-î şerîfim sadır olduğu mestur ve 

mukayyit olmağla mukaddema sadır olân emr-î şerîfim mûcibince ‘amel olunmak fermânım 

olmağın zikrolunan i‘tad-ı kışlaklarından Anadolu canibinde bulunan otuz kırk neferin kefan 

nakilleri için sâlifü’z-zikr Akhisar Kazâsı’nda kain Mermer Gölü’ne sayd eyledikleri mahiye 

kimesne tarâfından rüsûm nâmıyla bir akçe ve bir habbe talep ve ahz olunmamasına ve 
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tarâflarından vesâ’ire sayad taifesine bir güne müdâhâle ve mümana’at vukû’u bulur ise men‘ 

ve def‘i husûsuna dikkat olunmak lâzımeden idüğü sen ki naib mûmâileyhsin m‘alûmunuz 

oldukda ber-veçhi muharrer ‘amel ve harekete dikkat ve hilafından hazer ve mücanebet 

eylemeniz bâbında 

Fi Evâsit-i Râ 248 

 

1797 

Bir müddetten beridir var olân savaşlar neticesinde vergilerde meydana gelen 

düzensizliğin önüne geçilip tekrardan defterlerin nizamı husûsunda, Üsküp ve 

Kalkandelen ve Kırçova Naiblerine ve Ragıp Bey’e, âyânlara, memleketin ileri 

gelenlerine ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Üsküp ve Kalkandelen ve Kırçova Naiblerine ve hocagân Divân-ı Hümâyûn’umdan ve Divân- 

Hümâyûn’um kalemi mühimme nevisanından olub husûsu âtî-z zikre tarâf-ı Saltanat-ı 

Seniyye’mden me'mur ta‘yin kılınan Ragıp zîde mecdihûya, â’yân memleketin ileri gelenleri 

ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm 

Bir müddetten beri vuku‘a gelen seferler takribiyle memâlik-i mahrusem ahâlisi mürettibat-ı 

seferiyeden dolayı masarıfat-ı kesireye düçar ve bu cihetle inva‘ zarûret ve muzayekaya 

güriftâr olduklarından başka tekalif husûsunda bayi ve kira ve ehl-i İslâm ve re‘âyâdan olarak 

mesela bir kazânın tekalif varidesi ol kazâda bulunan ehl-i İslâm ve re’ayânın avarız hanesine 

bağlı tasarruflarında bulunan emlâk ve arâzi ve hâl ve tehammülüne göre ta‘dil ve tesviye 

şurûtuna ze‘amet olunarak tevzi‘  ve tahsîl olunmak nizamından olarak bazı kazâlar 

tarâflarından aralık aralık istid‘a vuku‘bulmadıkça şurut mûcibince evamir şerîfem dâhi tasdir 

kılınmakta ise de yine tekalif şurûtuna adem-i ri‘ayetle bazıları tascir ve himaye ile 

kendilerinden hiç tekalif alınnmayarak ve biraz yine emlâk ve arazilerinin tahmillerinden nısf 

ve sülüs derecede noksan tekalif tarh ve tevzi‘  olunarak bu cihetle onların hassa-i tekalifleri 

dâhi sâir ahâli ve aciziye tarh ve tahmil kılınmakta ve ehli zimmet re‘âyâ taifesinin dâhi 

üzerlerine edası lâzım gelen hazine-i şer‘iyyeleri muktezayı şer’i şerîf üzere her birinin hâl ve 

tehammüllerine göre âlâ-l ru’us esnaf-ı selâse itibariyle cibayet kılınmak şurûtundan iken 

ekser mahâllerin cizyedarları (…) ri‘ayet etmeyerek tam‘ hamlarından naşi ednâ kağıda 

müstehak olânlara evsad ve evsad kağıt verilecek re‘âyâya dâhi âlâ kağıt itası veçhile sâire ile 

re‘âyâ fukarası tecrim ve ısdâr olunmakta olduğuna mebni 
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Sayfa 251 

 

gerek tekalif ve gerek cizye maddesinden dolayı vukubulan mezalimin vâki‘ ve ref‘iyle bir 

hüsn-ü nizâma konulması öteden berü tahsiye’i amâli hayriyet iştimâl padişâhânem olmaktan 

nâşi mukaddemlerde bunun üzerine aralık aralık bazı tedabire teşyir kılınmış ise de sefer 

münasebetiyle bir hüsn-ü sûret verilmeyip mulaheze aile’i seferin indiği esnada husûsu 

mezkûr ol tarâflu ve defetle toplanarak talep talep cihanddaranemde müstetip ve mühimmi 

olân bi’l-cümle fukarayı ra‘iyet ve acize vilayetin saye’i mu‘addeletvaye’i hidivânemde 

istimlâk esbâb-ı refâh ve âsâyiş  leri İrade-i Hayriye-i ‘Âli’de Mülükâne’m muktezasından 

olub bu merâm-ı hayriye ensâmın esbâb-ı hüsn-ü husulü te’min ve tefekkür ve mahsûs akd 

olunan mecâlis-i şûrada her bir tarâfı mütala’a ve tezakir oldukda tekalif maddesinin 

tahkikiyle te‘addisi ve tesviye şurûtu cümle hakkında icrâ kılınarak cizye evrakının dâhi her 

bir re’ayânın hâl ve tehammülüne göre esnaf-ı selâse itibariyle verilmiş ve bu dâhi icârı 

‘izamım asarallahu (...) zamanlarında olduğu misillü evvel emirde tarâf-ı Devlet-i 

‘Âliyye’mden muharrirler tâ‘yiniyle memâlik-i mahrusem süknası tahrîr ve sebt ve defter 

olunarak her bir kasaba ve karada bulunan sağir ve kebir ve fakir kâffe-i ehl-i islâm ve 

re’ayânın ferda ferda bilinmesi sûretleriyle hâsıl olacağı cümle tarâfından beyan ve tezkâr ve 

ol vecihle memâlik-i mahrusemde iktiza eden mahâllere canibisini ol canib Devlet-i 

‘Âliyye’mden başka başka me'mur ve muharrirler ta‘yin ve tesyâr olunarak bi’t-tahrîr 

defterleri celb ve mahâlline kayıt ettirilerek ahâli ve nukûd ve re‘âyâ ve berâyanın tekâlif 

mukteziye ve cizye şer‘iyeleri o misillü teşvişden kurtarılmış ise de Üsküp ve Kalfandalık ve 

Kırcıva Kazâları henüz tahrîr olunmamış olduğundan bu usul mu‘addelet (…) ol tarâftan dâhi 

icrası zımnında tarâf-ı Devlet-i ‘Âliyye’mden müstakim ve mücrib muharrirler ta‘yini husûs 

bil- fiil Sadr-ı ‘Âzam senûde şeyh ve serdâr-ı ekrem zafer-i ilmim canibinden Dersa‘âdet’ime 

tahrîr ve iltimas olduğuna ve senki mûmâileyhsin senin evsaf-ı mezkûre ile iktizanın ve geçen 

sene bazı ahar kazâlar tahririne me’mûreynin münasebesiyle bu maslahat lâyıkıyla vukuf (…) 

derkâr olduğuna mebni sâlifü-z zikr kazâlarda sakin ve mütemekkin kâffe-i ahâli ve re’ayânın 

tahriri maslahatına me’mûreytin husûsuna İrade’i Seniyye-i Mülûkâne’m müte‘allık olarak ol 

babda hattı humâyun şevketmekûrun padişâhânem sahife perâyı südûr olmağla muktezayı 

me’mûreyn ve lâzıme’i kâr-güzârı ve sarrafının üzere seri‘an bu tarâftan hareket ve varıp 

zikrolunan kazâlar dahilinde ka’in ehl-i İslâm re‘âyâdan olân kâffe-i ahâlinin ma‘rifet-i şer’i 

şerîf ve ma‘rifetin ve cümleinfakıyla tahririne mübaşeret berle ehl-i İslâm için başka ve re‘âyâ 

için başka defter tutularak ve sağir ve kebir hiç birisi geri kalmayarak cümlesinni sakin 

oldukları mahâllerin isim ve şöhretleriyle tenbih ve terkim ve baʻdehu iktizayı hüsn-ü nizama 
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bakılmak üzeremikdar ve kemmiyeti mübeyyin defterlerinin Dersa‘âdet’ime isâl ve takdîmine 

vakt ve bundan böyle re’ayânın cizye evrakı bir muktezayı şer‘ enver beher hâl esnaf-ı selâse 

itibariyle verilecek olduğundan re’ayânın hîn-i tahrirlerinde setleri ve hâl ve keyfiyetleri 

lâyıkıyla anlaşılarak ve yedlerinde bulunan cizye kağıtlarına dâhi bakılarak ilâveye müstehak 

ise âlâ ve evsad ve ednaya lâyık olânlar evsad ve edna deyû isimleri üzerlerine işaret olunması 

ve yedlerinde cizye kağıdı bulunmayıbda tezkere ibraz edenlerin dâhi hâlleri bi’t-tahkik 

başkaca tahrîr kılınması husûsuna mübâderet ve bir kasaba ve karyenin defterde mukayyit 

ra‘iyet ve ra‘iyeti oğullarından terk-i vatan ile ahar mahâllere gidenler vardıkları yerlerde 

avarız hanesine kayıt olunmuş ve sakin olalı on sene-i mütecaviz alınmış olduğu hâlde o 

misillüler kaldırılıp ehl-i ra‘iyet kayd oldukları kasaba ve kurraya nakil ve iskân ettirilmek 

iskân şurûtundan olmak mülasebesiyle sâlifü-z zikr kazâlarda o mekule yabancı müslim ve 

re‘âyâ var ise onlar için dâhi başkaca defter tutularak hâl ve keyfiyet ve mukaddemden sakin 

oldukları kasaba ve karyenin isim ve şöhretleriyle tenbih ve kayıt olunup defterlerinin 

Dersa‘âdet’ime isâl ve takdîmi emrine kemâl-i ikdâm ve müsâra’at ve tahrîr olunarak ehli 

islam ve re’ayânın birazı baʻde zaman fevt ve helak olmak yahut le-di’l maslaha diyar-ı ahara 

gitmek ve taşrada bulunanlar dâhi vilayetleri canibine gelmek ve yeniden çocuk tevellüd 

etmek cihetleriyle husûsu mezkûrun ardı boşanmak lâzım gelirse bu kadar teklif ile husûsa 

gelecek nizamın pek az vaktte muhtel ve meşuş olacağı derkâr ve bundan böyle nizam-ı 

mezkûrun daimi ve müstemirren kemayenbaği icaresi lâzımeden idüğü bedidâr olduğundan 

tahrîr olunacak ehl-i İslâm ve re‘âyâdan fevt ve helak olânların isimleri defterden terkin 

olunarak taşradan gelecek ve yeniden tevellüd edeceklerin isimleri müceddeden tenbih ve 

terkim ve Dersa‘âdet’imde olân kayıtlarının bu tarâfta ona tatbik tashih tanzimiçün iktiza eden 

defterinin hükümleri m’arifetiylealtı mahda bir kere bu tarâfa takdîm kılınması husûsunun 

dâhi taht-ı zâbıtaya o hâliyle sâir mahâllerde olduğu misillü zikrolunan kazâlara ahâliden 

mukaddem ve mu‘temed başka başka mukayyid t’ayin ve canib-i vilayetten kendilerine 

miktar-ı kâni maaşlar tahsis birle onlar dâhi mahsûs olân maâşa kana‘at iderek kaydiye nâmı 

ve nam-ı ahar ile kimesneden bir akçe almayıb dâimen hizmeti lâzımelerinde kıyam ve 

ihtimâm eylemeleri ve bunlardan ma’ada her bir kazâda mütehayyizan-ı vücûhdan mücrib ve 

müstakim ol etvar birer nazır defter ta‘yin kılınarak işbu nazar dâhi bu maddelere kemâliyle 

dikkat ve nezaret ve zikrolunan kazâlarda emuru mahâlleyi ru’yet eden muhtarı ve mütevelli 

olânlar ve muhtar ve mütevellisi yoğsa e’imme ve hatim ve ihtiyar bulunanlar duhul ve huruç 

eden ve gerek tevellüd vefat edenleri âlâ veçhi-l hâce ihbar ve re’ayânın babası ve koca 

başıları dâhi kendi milletlerinin o misillü gelen ve giden ve doğan olânlarını doğruca ifadeye 

eylemek üzere ta‘yin olunarak ol vecihle nizam mezkûrun tarâfı hâlden vakayası emr-îne itina 
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ve dikkat ve bazı karyeler fi-l asıl köprücü ve derbentçi misillü nam ile mukaddema ma’arıf 

kayıt olunup ma’a hazihi şimdilerde hiç hizmetleri kalmayarak m’arifetlerinin ibkasıyla 

tekalif vâkı’adan hisseleri sâir acize’i ahâli ve re‘âyâ tarh ve tahmil ile bu keyfiyet dâhi 

emanetallah olarak fukara ve za‘ifaya tekalif hisselerinin ağırlaşmasını mûcib ve iz‘ac ve 

ızrarı müstelzim ve müstevcir olmak hasebiyle şu husûsa dâhi sarf ru’yet ile istilzam olân o 

mekule mu‘afiyetler hangi karye ahâlisi tahrîr ve karyelerine onlar dâhi kayıt ve işaret 

eylemek fermânım olmağın mahsûsan işbu emr-î celilü-l kadrim isdâr ve yedine 

 

Sayfa 252 

 

i‘ta olunmuşdur imdi bu husûs mevad-ı sâireye mukyyin olmayıb Be‘une Te‘âlâ ‘asa’i 

ibadullahın ikdam imâl mürahım iştimal Mülûkâne’m olân refahı hâl ve huzurları madde 

hasenesini müntec olacak emur-ı hayriyeden olduğuna bina'en ol babda senuh ve südûr eden 

irade mu‘addeletaliye’i hidivânemin icrasına cümle ile bi’l-ittifak kemâliyle ikdam ve dikkat 

lâzımeden olmağla gereğim seni macbul olduğunun kâr-güzârı ve sadakat muktezası ve 

me’mûreynin iktizası üzere sâlifü-z zikr kazâlarda bulunan kâffe-i ahâli re‘âyâ-yı m‘arifetin 

ve m‘arifeti şer’i şerîf ve cümle ifka kıyam usul meşrûhaya tatbiken tahrîr ve terkim ve 

defterlerinin birer sûretini zikrolunan kazâlar muhkimine bırakıp usullerini Dersa‘âdet’ime 

isâl ve takdîme müsara’at ve iskân maddesi hakkında olân İrade-i Seniyye’min dâhi icrasına 

mezîd-i i‘tina ve gayret eylemek matlub kat’-i Mülükâne’m idüğü ma‘lûmun oldukda emir ve 

tenbihat şehriyârânemle icrâyı lâzım ve me’muriyet ve sadakate mezîd-i ihtimâm ve dikkat 

eyleyesin ve siz ki naibsiz vesâ’ire mûmâileyhimsiz mazmûn emr-î şerîfim sizindahi 

meczûmunuz olarak mûcib ve muktezası üzere ‘amel ve harekete bi’l-vukuf kemal-i ikdam ve 

mübâderet ve husûs mezbûrun minvâl-i muharrer üzere icrasından maksud-ı bâlâda beyan 

olduğu veçhile mücerredahâli’i memleket ve fukarayı re’ayânın istihsâl kemâl-i âsâyiş   ve 

istirâhatleri fariza-i hayriyesine mebni idüğü berihi (…) olmaktan naşi bu babda hizmet-i 

mübaşiriyeden dolayı fukara ve za‘ifaya yar olmamak üzere muharrir mûmâileyhin iktiza 

eden harcırah ve harçlığı canibisini ol cevanib-i Şahane’mden kendisine ‘inayet ve ita 

kılınmış olduğuna ve memleket ve fukarayı ra‘iyete nafi’ maslahata me’mûreyni cihetiyle ol 

tarâfta bulunduğu müddette bu maddeye mahsûs olmak üzere fakat mezkûrdan muktezi’i 

zaruriyesi masarıfı memleket tarâfından ru’yet olmakta bir güne sebt olmayacağına mebni 

me'mur mûmâileyhin maruzzikr kazâlarda hatam me’mûriyetine kadar lâzım ve iktizası 

veçhile yalnız me’kûlat-i kafiyesi canib-i vilayetten ita birle bundan başka kendisine hizmet 
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mübaşiriye ve hediye nam ve nam-ı ahar ile ahâli ve fukaradan bir akçe ve bir habbe tahsîl ve 

itası misillü vazi‘ ve hâlet vukû’undan bittevliye ifka ve mübâderet eylemeniz bâbında                                                   

Fi Evâhir-i S 48 

 

1798 

Vergilerin yeniden düzenlenmesi husûsunda, Niş ve Prizren Kazâları Naiblerine, 

Hüseyîn Emin Bey’e vesâireye hükümdür.  

Bir sûreti 

Niş ve Prizren Kazâları naiblerine [boş] ve hâllacigân yazıcı Hüseyîn emin zîde mecdihûya 

vesâ’ire  

Aslı gibi 

 

1799 

Vergilerin yeniden düzenlenmesi husûsunda, Dukakin Sancağı’nda bulunan Mehmet 

Şakir Bey’e, yörenin hakimlere vesâireye hükümdür.  

Bir sûreti 

Dukakin Sancağı’nda vâki‘ hükkâm ve hocagândan ve mektubi’i defteri hulefasından 

Mehmed şakir zîde mecdihûya ves’aire 

Kezalik 

 

1800 

Mevlana Çerkeş Mehmet Bey tayin yerine varırken gereken yardımların yapılması 

husûsunda, Üsküdar’dan Ordu-yu Hümâyûnu’mun bulunduğu mahâlle varıncaya yol 

üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân voyvada ve memleketin ileri gelenleri ile 

bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Üsküdar’dan Ordu-yu Hümâyûnu’mun bulunduğu mahâlle varıncaya yol üzerinde vâki‘ 

kazâların kûzat ve nevvâbına, â’yân ve voyvadegân ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş 

erleri zîde kadruhûma hüküm 

Mülâfi’i fehâmımdan olub muktezayı emir ve İrade-i Seniyye-i padişahanem veçhile ba paye-

i İstanbul Anadolu canibi Ordu-yu Hümâyûn’um Kadı’sı nasb u ta‘yin olunan Mevlana 

Çerkeş Mehmed zîdet feza’ ile lâzıme’i me’mûriyeti üzere bu def‘a savb-ı me’mûra azimet 

etmiş olmağla siz ki kûzat ve nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz Mevlana mûmâileyh 
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Üsküdar’dan Ordu-yu Hümâyûn’uma varınca esnayı râhda her hanginizin taht-ı hükümet ve 

kazâsına varıp dahil olur ise hakkında lâzım gelen merasim mühim mütevazi ve re’ayânın 

icrasıyla merfûhen ve müsterihan savb-ı me'mura isâli husûsuna bi’l-ittifak ihtimâm ve dikkat 

eylemeniz fermânım olmağın mahsûsen işbu emr-î şerîfim isdâr ve tesyâr olunmuşdur imdi 

Mevlana mûmâileyh Üsküdar’dan savb-ı maksuda varınca hilal-i tarîkte her hanginizin taht-ı 

hükümet ve kazâsına dahil olur ise bâlâda beyan olunduğu veçhile hakkında hürmet-i 

lâyıkının icrasıyla esbabı istirahati istihsal kılınarak Ordu-yu Hümâyûn’uma isâli husûsu 

İrade’i ‘Âliyye’m muktezasından idüğü ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve 

harekete dikkat ve hilaf rıza-yı melukânem vazi‘ ve hâlet vukû’unu tecviz ile mübtela-yı 

neza‘at olmaktan tevakkî ve müba‘aded eylemeniz bâbında 

Fi Evâsit-i Râ 248 

 

1801 

Üzümün belirlenen raiç üzerinden satılması husûsunda, İzmir İhtisabi Nazırı ve İzmir 

Voyvoda’sı Mehmet Tâhir Bey’e, Urla ve Karaburun Naiblerine ve Urla ve Karaburun 

Voyvodalarına hükümdür. 

Ricâl-i Devlet-i ‘Âliyye’mden İzmir İhtisabi Nazırı ve İzmir Voyvoda’sı Mehmed Tâhir Bey 

dâme mecdihûya ve Urla ve Karaburun Naiblerine ve Urla ve Karaburun Voyvodalarına 

hüküm 

İşbu sene-i mübarekte Urla ve Karaburun kazâlarında hâsıl olân rezaki ve Çekirdeksiz ve 

siyah üzümün rüsûmat-ı miriye ve a‘idat mukinesi tamamen eda eylemek şartıyla Nemçe 

şubesinden menul baltacı nam tacirin ashabından rızalarıyla rayici üzere mübaya‘a eylemesi 

husûsuna İrade’i ‘Âliyye’m ta‘allûk etmekle veçhi meşrûh üzere ‘amel olunmak fermânım 

olmağın imdi sizki ihtisab nazırı ve naibler ve voyvodalar mûmâileyhimsiz keyfiyet 

ma‘lûmunuz oldukda kazâ’eyn mezbûrunda yalnız sene-i mezkûrede hâsıl olân rezzaki ve 

çekirdeksiz ve siyah üzümün rüsûmat-ı miriye ve muktezât-ı sâiresi her ne ise tamamen ve 

kâmilen eda olunmak üzere ashabının rızalarıyla yalnız tacir mersûma mubaye‘a ettirilmesi 

husûsuna mübâderet eylemeniz bâbında  

Fi Evâsit-i Râ 248 
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Sayfa 253 

 

1802 

İnşa Edilen Kalyonun, Dersa‘âdet’e varması husûsunda, Mustafa Bey’e hükümdür. 

Sabıkan kapudan Hümâyûn’um olub zikri âtî Kapudan Hümâyûn’umun sür‘at-i iltimasına 

me'mur el yevm Sinop canibinde olân Mustafa Bey zîde mecdihûya hüküm 

Mukaddema muktezayı İrade’iSeniyye-i malukânem üzere Sinop sahasında Asitane-i 

mübaşeret olunmuş olân Kapdan-ı Hümâyûn’umun sür’at-i itmam ve tekmil husûsuna sen ki 

mûmâileyhsin mu’ahharan me’mûriyetin hasebiyle ve lâzıme kâr-güzâr ve sadakatin 

iktizasınca bi’l-ikdam kapudan mezkûr bit-tevkif me‘âli raside’i dera’i hüsn-ü hitam olarak bu 

günlerde tekmil ve ruyi deryaya tebriz olunacağı bu def‘a tarâfından ve hassam 

silahşörlerinden Sinop Muhafızı olub kapudan mezkûrun me'mur inşası olân kâvi zâde 

Hüseyîn Bey zîde mecdihû canibinden ba ‘arzuhâl inha olunmuş ve bu takdirce senin bundan 

böyle ol tarâfta aksini mûceb bir nesne kataş olduğuna el hâletü hazihi Tersane-i A’mire’mde 

lüzûmun idüğüne bina'en Kalyon Hümâyûn’umun bir an akdem itmam ve bu tarâfa tesmi‘ 

husûsunu bu def‘a Rikâb-ı Hümâyûn’um kâim-makâmı caniblerinden muhafaza mûmâileyh 

iş‘ar ve te’kid kılınmış olmağla sen kalyon mezkûrun deryaya tenzîline bakmayarak seri‘an 

bu tarâfa gelmek husûsuna İrade-i Seniyye-i melukânem ta‘allûk iderek ol babda Hatt-ı 

Hümâyûn şevket makrun padişahanem sâhife berâyı südûr olmağla muktezayı münifi üzere 

‘ameli ve harekete mübâderet eylemek fermânım olmağın mahsûsen işbu emr-î celilü-l 

kadrim isdâr ve hâlel ile tesyâr olunmuşdur imdi bâlâda beyan olunduğu veçhile kapudan 

Hümâyûn’umun temisine bakmayarak vusûlü emr-î şerîfimde heman bu tarâfa gelmeğe 

İrade’i seniyye-i Mülûkâne’m muktezasından idüğü ma‘lûmun oldukda ber-minvâl-i muharrer 

‘amel ve hareketle intikal emir ve fermân Mülûkâne’me ihtimâm ve dikkat ve tasdik ve te’hîr 

misillü vazi‘ ve hâlet vukû’undan ittika ve mübâderet eylemen bâbında                                                                   

Fi Evâil-i Râ 248 

 

1803 

Londra’da belirlenen hudûd dahilinde, Yunanistan ile aramızdaki sınırda meydana 

gelen düzensizliklerin üstesinden gelinmesi husûsunda, Hüseyîn Bey’e hükümdür.  

Hüdavendigar civan meşid ve umûr-u kaimden olub bu def‘a zikri âtî mahâllerin tecdidine 

tarâf-ı Saltanat-ı Seniyye’mden mahsûsen me'mur ve ta‘yin olunan Hüseyîn Bey zîde 

mecdihûya hüküm 
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Beyanat-ı müstağni üzere bir müddetten beri mümter olân Rum maddesinin indifa‘atıyla bi’l-

cümle Avrupanın i‘ade ‘i iltiması zımnında Rusya ve İngiltere ve Fransa Devletlerinin 

mukaddema Londrada bi’l-ictima‘ verdikleri karara tarâfı Saltanat-ı Seniyye’mden 

muvaffakatla Mora Ceziresi hükümet-i müstakile’i mahduda ad olunmak ve Eğrıboz Ceziresi 

vesâ’ire bazı mahâller öte tarâfa ait olmak üzere tarâfından muharrir ta‘yin ve irsal kılınmış 

ise de bilâ kafile fasl ve tahrîr mümkün olamamış olduğundan bu def‘a Yunan hudûd 

dahilinde senin tazmin mu‘tedil ile tesviyesi düvel-i müşarunileyhim canibinden talep ve 

iltimas olduğuna mebni düvel-i müşarunileyhimin hatırlarına ri‘ayete ve bu babda münaza‘at 

ve mübahasenin talebe’i fazıl ve hasımı zımnında izhar olunan beyanat hâlisanelerine 

itimaden hudûdu âhire’i mezkûrenin kat’-i ve tanzimi husûsuna bi’l-muvafaka tarâfeyn 

me’mûrları bi-d def‘a‘at Dersa‘âdet’imde akdı meclîs mekalimat ile beyinlerinde güzeran 

iden müzakerenin neticenamesi olarak karar verdiği üzere baʻde izin müşerref canibinde 

tarâfeyn memleketin ayrıldığı Garadıca Karyesi kurbunda olân nehri sağirin ağzında ta‘yin 

olunarak hattı hudûd maruz zikr nehri sağir menba‘ına kadar hakikinden sonra evzi cibal 

meselesine varıp (…) Yunana terk olunup şu veçhile ki zikrolunan cibal meselesinin 

tepesinden tecavüz olunarak oradan ağzının istikametinden ol silsilenin tepesi ve âlâ-l husûs 

Laribo nam mahâl sırasınca ve memleketin üç ‘aded cibal silsile azimesinin telafi ettiği ve 

Luki Dağı denilen zirveye dahil olub zikrolunan mâ zirveden hat mezkûr mümkün mertebe 

memleketin asar mütecazesince giderek espir ve put (...) mürûr berle tarda kör kurbuna değin 

mümted olub kubruna ve (...) nâm mahâller beyninde Körfez mezkûra müntehi olarak su 

cihetiyle ki her hâlde Tartarına Köprüsü ve mukırr Şevs Derbend’i ve kalesi Yunan hudûdu 

dahilinde ve Korako Köprüsü kobirne tozaları canîb-i Devlet-i ‘Âliyye’mde kalıp bu vecihle 

hattı hudûdun sularına vardığı memleketi şimal ve garb tarâflarında vâki‘ naride naride 

körfezi sahili Devlet-i ‘Âliyye’mde ve körfez mezkûrun hat-tı hudûduna zikr cenub ve garb 

tarâfları sahil Yunan Hükümeti dahilinde kalarak ve fakat bunda kalesi müstesna olmağla 

yarım sa‘adden dâhil ve bir saatten ziyâde olmamak üzere bir da'ire erciye ile kemâkan canîb-

i Devlet-i ‘Âliyye’me ‘a’it olması ve düvel-i sülüse elçilerinin Esirkes Nehri tarâfı yesarinin 

kâ’in Ezdin Kazâsı nahiyelerine da'ir dil havare şahaneme kemâl-i hürmetleri derkâr 

olduğundan bu husûsta bundan mekalimesine müraceten tanzimat sa’irenin karar ve icrasına 

bir güne tehîr tertib etmemek üzere muvafakat etmeleriyle zikrolunan Ezdin arazinin 

nahiyeleri kezalik tarâfı Devlet-i ‘Âliyye’mde kalması lâzım gelip ol hâlde şark tarâfında hattı 

hudûd Esirkes Nehri ağzından bidâen ile nehir mezkûr sahil yesari sırasıyla Ezdin ve Badricik 

kazâlarının telafi ettiği mahâle kadar çıkıp b‘âdehû oradan işbu iki kazâların hudûdu 

müşterekeleri üzerine gidilerek üzeri cibal meselesinin tepesine dek gidip hudûdu müştereke 
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mezkûre özü cibal meselesinin tepesine müntehi olduğu hâlde iki doğru hât üzere gidip bâlâda 

beyan olduğu vechile memnu olarak tardekür kurbuna müntehi olması husûslarını hâvi ve 

mevadı sâireyi muhtevi beynel tarâfeyn senedat-ı resmiye tanzim ve mübadele olunmuş 

olduğuna binaen karar mezkûr muktezası üzere zikrolunan mahâllerin mübaye‘a ve tecdidi 

zımnında hademe-i Devlet-i ‘Âliyye’mden deranikar ve muhril etvar birinin ta‘yin ve irsâli 

icâb eden sen ki mir mûmâileyhsin evsaf-ı mezkûre ile müttesik ve ol tarâfları amik bilip bi’l-

cümle encaviz ve eyasına akpak ve vâkıf olmak hasebiyle bi’l-ittihab bu hâlde me’mûriyetin 

husûsuna İrade’i Seniyye-i Mülûkâne’m ta‘allûkuyla ol babda Hatt-ı Hümâyûn şevket makrun 

şahanem sâhife berâyı sudûr olunmuş ve maiyetine mühendis dâhi ta‘yin ve terkin kılınmış 

olmağla muktezayı me’mûreyn ve lâzıme’i dirayet ve sadakatin üzere hemen bu tarâftan 

haraket ve ol canibe varup yedine verilen talimname mûcibince zikrolunan mahâlleri düvel-i 

sülüse’i meşarûnîleyh tarâflarından seninle beraber tecdidi hudûd ma‘iyetinde bulunmak 

üzere ta‘yin olunan me’mûrlar ile bi’l-mu‘ayene (…) dolaşarak bi’l-mu‘ayene kasaba hudûd 

ve vâzi‘ tahvili husûsuna mübâderet ve her hâlde ta‘limât mezkûre muktezası üzere ‘amel ve 

hareket eylemek fermânım olmağın me’mûriyetini hâvi işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve 

yedine i‘tâ  olunmuşdur sinni meyane’i emsalinden bi’l-ittihab şu emr-î ehemme ta‘yiniyet 

maksut ve meram zikrolunan mahâllerin kayd-û kail olmayacak vechile Güzelce tahrir ve 

tahmili Kazâsı’na mebni idüğü vareste kaydı ifham olmağla muktezayı me’mûriyetin üzere 

ta‘yin kılınan mühendis ile bakılarak bu tarâftan hareket ve savb-ı me’mûra varup düvel-i 

meşarûnîleyhim me'mur ile rekz-i ilaç olunacak mahâlleri birer dolaşarak mu‘ayene ve yedine 

i‘tâ  olunan talimname mûcibince  

 

Sayfa 254 

 

hudud-ı mukırranın nasb ve tahririyle iktiza eden ‘ilamın vazi‘ husûsuna ihtimâm ve dikkat 

eylemek İrade-i Seniyye’m muktezasından idüğü m‘alûmun  oldukda ona göre ‘amel ve 

hareketle senden me’mul olân dirâyet kıyasın bozumunu ibraz ve izhar bezl ve sa‘i ve kudret 

ve sûret tefrikini âlâ-l tafsil lâzım gelenler ile sende rabt iderek Divân-ı Hümâyûn’um 

kalemine kayıt olunmuş haritasıyla Dersa‘âdet’ime isâl ve takdîme mübâderet ve zinhar ve 

zinhar hevali ve gaflet ve sehv ve sekamet misillü hareketi tecviz ile mes’ul ve muatab 

olmaktan tehaşi ve mücanebet eylemen bâbında                                                                                

Fi Evâil-i Râ 248 
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1804 

Sahte pasaport alarak firar eden neferler olduğu ve bunun önüne geçilmesi husûsunda, 

İnöz Na’ibi’ne ve Ebubekir Bey’e ve İnöz Voyvodası, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-

cümle iş erlerine hükümdür. 

İnöz Na’ibine ve hocagân Divân-ı Hümâyûn’umdan olub bu def‘a zikri âtî husûsa tarâf-ı 

Saltanat-ı Seniyye’mden mahsûs mübaşir ta‘yin olunan Ebubekir zîde mecdihû ve İnöz 

voyvodası ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle erlerine hüküm 

Mukaddema ittifak iradıyla karargir olân tahrîr nizamı iktizasından olmak üzere Gelibolu 

Sancağı dahilinde kain İnöz Kazâsı dâhi bâ tahrîr celb olunmuş olân defterlerde on üç nefer 

pasaportlu işaret olunmuş isede zikrolunan on üç neferden başka mu’ahharan dâhi yirmi sekiz 

nefer re‘âyâ pasaporta almış ve yirmi nefer dâhi firar eylemiş idüğüvürûd iden yoklama 

defterlerinde gösterilmiş olduğuna ve bunlar Devlet-i ‘Âliyye’min âba ‘an ced hazine güzâr 

re‘âyâsından olduklarından böyle pasaport almaları ve firar eylemeleri Allah bir sebeb 

tahtında olacağına mebni mersûmların hâl ve keyfiyetlerinin tahri ve tahkik olunması bâbında 

Rikâb-ı Hümâyûn’um Kâim-makâmı tarâfından tastir ve tesyâr kılınan isti‘la makamiye çıkıp 

alarak bu def‘a vürûd iden ma‘ruzat me’linde İnöz’de konsolosluk vekaleti iddi‘asında olân 

Corci ve Sicilliyateyn Konsolosluğu şayi‘asıyla bir âharı re‘âyâdan bazılarını tahrik ve iğfal 

ve kendilerinden onar onbeşer kuruş ahzıyla yedlerine birer kıta pasaport kağıtları vermekte 

ve onlar aldıkları kağıdı serirşete iderek başlarına fes iktisasıyla üzerlerine edası lâzım gelen 

cizye-i ser’iyye ve tekalif-i sâireyite’ diyede muhâlif etmekte olduklarından bu keyfiyet 

giderek sâir re‘âyâya dâhi sirayet ile şiraze’i nizam-ı memleketin inhilâlini mûcib ve meham 

Devlet-i ‘Âliyye’min ta‘til ve iflahatı müsta‘cil olacağı tahrîr ve inha olunup kuyuda müracaat 

olundukda sicilliyat vesâ’ire düvel-i müttehaya tarâflarından İnöz’de konsolos ve konsolos 

vekili ikamesine dair berat ve Evamir-i ‘Âliyye verildiğinin kaydı bulunmadığından 

mersûmların konsolos ve konsolos vekili sahih olmayıb ol tarâfta konsolos ve konsolos vekili 

olabile bunların Saltanat-ı Seniyye’min cizye güzâr re‘âyâsına Na’ibine ve pasaporta kağıdı 

vermeleri ve onları (…) himaye da‘iyesine düşmeleri ‘uhud ve şuruta mugayir ve re‘âyâsı 

mersûmenin dâhi saye’i ihsaniye’i Mülûkâne’mde naib oldukları şefkat ve merhametlik kadr 

ve şükrünü bilmeyerek o misillü pasaporta kağıdı ahzıyla tur-u ra‘iyete menafî-i‘ harekete 

cüretleri min külli-l vücûh rıza-yı Mülûkâne’min hilafı idüğübir nehy ve bâhir olduğuna 

bina'en şu uygunsuzluğun beher hâl men‘ ve def‘iyle şiraze’i nizam raiyetin tatrik hâlelden 

vakayesi lâzım gelmiş ve mûmâileyh dâhi bu husûsa mübaşir ta‘yin ve tesyâr olunmuş 

olmaktan naşi siz ki naib ve voyvoda vesâ’ire mûmâileyhimsiz vusûl emr-î şerîfimde kazâ-

imezbûr re‘âyâsından ol mekule pasaporta kağıdı ahzına cesaret edenler her kimler ise huzuru 
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şer‘iyyecelb ve yedlerinde olân pasaport kağıtları m‘arifetiniz ve mübaşir mûmâi leyh 

m’arifetiyle ahz ve güzâr hükmü ra‘iyete idhâl olunarak üzerlerine edası lâzım gelen cizye-i 

ser’iyye ve tekalif-i sâirenin tahsîliyle şiraze’i nizam-ı raiyetintatrik-i hâlelden vakayası 

esbabını istihsale bi’l-ittifak mezîd-i ihtimâm ve dikkat ve ol tarâfta konsolos ve konsolos 

vekili iddiasında olânlar dâhi sahih-i müste’mmihidir yoğsa re‘âyâ-yı Devlet-i ‘Âliyye 

medihidir ve bu iddi‘aya tesbitleri ne sebebe mukayyittir ve yedlerinde bir güne senetleri var 

mıdır onlar dâhi kendilerinden vesâ’ire lâzım gelenlerden bi’l-etraf tahri ve tahkik birle 

baʻdehu iktizasına bakılmak üzere keyfiyeti bu tarâfa ‘ilam ve ibnayamübâderet ve beratlü 

Avrupa tüccarından ve oğulları ve fermânlı hizmetkarlarından maada reâyânın fes iktisa 

eylemeleri memnu‘ olduğundan o mekule başlarına konulmuş olân re‘âyâya dâhi bi’t-tenbih 

feslerini çıkarıp fimabaʻde giderilmemesi husûsuna itina ve dikkat eylemeniz fermânım 

olmağın Divân-ı Hümâyûn’umdan mahsûsen işbu emr-î celilü-l kadrim isdâr ve mübaşir 

mûmâileyh ile tesyâr olunmuşdur imdi balada beyan olunan vesaya ve 

tenbihatPadişahane’minicrâ ve infalarıyla nizam-ı ra‘iyet bir güne hâlel gelmemesi ve sa’ilini 

istihsale bi’l-ittihad ziyâde ikdam ve mübâderet eylemeniz sizden kat’-i matlub ma’lûmunuz 

oldukda ona göre ‘amel ve harekete bi’l-ittifak ziyâde itina ve gayret ve hilaf-ı rıza-yı 

şahanem vazi‘ ve hâlet vukû’unu tecviz ile mes’ul ve mugayir olmaktan mezir ihtiraz ve 

mucenebeteyleyesiz ve sen ki mübaşir mûmâileyhsin mazmûn emr-î şerîfim ve Fermân-ı 

Mülûkâne’m senin dâhi meczûmun olarak muktezayı me’mûreyn lâzıme’i kâr-güzârı ve 

sadakatin üzere bu tarâftan hareket ve savb-ı me’mur bi’l-vusûl her hâlde 

ihrarİrade’iseniyyemle ifayı hüsn-ü hidmet ve itmam emr-î mübaşerete dâmetdermiyan gayret 

ve hilafı vazi‘ ve hâlet vukuundan gayetü-l gaye tevakkî ve müba’aderet eylemen bâbında 

Fi Evâsit-i Râ 48 

 

1805 

Ber mantûk-ı emr-î ‘âli ‘amel ve harekete artarak o mekule re‘âyâ taht-ı ra‘iyete idhâl ve 

cizye tekaliflerinin tahsîline ihtimâm olunduğunu ve mübaşiri i‘ade kılındığını natık varid 

olân ariza ve ‘ilamat mazmûnları ba fermân-ı ‘âli şerh verildi                                                       

Fi 18 N 248 

Bazı kişilerin, kendilerine sunulan imkanlara karşı nankörce davranarak, Mora 

tarâfına geçip oradan pasaport almaları ve memleketteki hisselerini satmaları 

konusunda, meydana gelen olumsuzlıkların önüne geçilmesi husûsunda, Midilli Nazırı 

ve Muhafızı el-hâc Mustafa Bey’e ve Midilli ve Molova ve Kolonya Naiblerine ve 

Ebubekir Bey’e, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 
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Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından hâlâ Midilli Nazırı ve Muhafızı el-hâc Mustafa 

dâme mecdihû ve Midilli ve Molova ve Kolonya Naiblerine ve hocagân ve Divân-ı 

Hümâyûn’umdan olub zikri âtî husûsa bu def‘a tarîk-i Saltanat-ı Seniyye’mden mübaşir ta‘yin 

olunan Ebubekir zîde mecdihû ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erleri zîdekadruhûya 

hüküm 

Midilli Ceziresi re‘âyâsından bazıları saye’i ihsan vaye’i padişahanemde müşahede 

eyledikleri şefkat ve merhametin kadîr ve şükrünü bilemeyerek Mora Ceziresi’yle dahilinde 

kain sâir adalara gidip yedlerine pentite kağıdı ahzıyla üzerlerine edası lâzım gelen cizye-i 

ser’iyye ve tekalif-i memleketten hisselerini vermekte şirad ve muhâlefet eylediklerinde bu 

keyfiyet şiraze’i nizam-ı memleketin istihsalini ve meham-ı lâzımetü-l ihtimâm Saltanat-ı 

Seniyye’minta‘til ve ibtalini kolay olmayacağı sen ki nazır mûmâileysin mukaddema 

tarâfından inha olunup Mora Ceziresiyle dahilinde vâki‘ sâir adalar haklarında düvel-i 

müttehayailcileriyle vâki‘ mekalime’iresmiyede fakat isyan eden mahâller ahâlisinden 

memâlik-i islamiyede bulunup memleketlerine gitmek isteyenler hane’i avarıza bağlı 

tasarruflarında bulunan emlâk ve arazilerini bey’ ve furuht birle kat’-i alaka iderek 

memleketlerine azimete me’zun olmak ve öte tarâfta bulunarak memâlik-i mahruseme gelmek 

hevahişinde onlar haklarında dâhi kezalik bu vecihle mu’amele olunmak husûsları karargir 

olduğuna ve Midilli Ceziresi re‘âyâsı irtikab-ı isyan  

 

Sayfa 255 

 

eden mahâllerden olduğuna bina'en cezire’i mezbûrere‘âyâsının ol vecihle yedlerine patent 

kağıdı ahzıyla tavr-ı ra‘iyete menafî-i hareket eylemeleri ber-veçhi caiz olmadığından bu 

husûsun beher hâl men‘ ve def‘iyle baʻde izin Mora’ya sâir adalara gidip birer takrib patent 

kağıdı ahzıyla menafî-i tavr-ı ra‘iyet harekette bulunanların yedlerine olân patent kağıtlarını 

nez‘ ve kendilerini hükmü ra‘iyeteidhâl ile sâir re‘âyâ-yı Devlet-i ‘Âliyye’m misillü 

üzerlerine edası lâzım gelen cizye-i ser’iyye ve tekalif-i varideden dâhi hisselerinin tahsîli 

husûsuna mübâderet ve mukaddema ihtilal zuhur eden mahâller ahâlisinden olubta bir 

müddetten beri cizye’i mezkûrede emlâk ve arâzi iştirasıyla bi’t-tav‘ kazâlarda Saltanat-ı 

Seniyye’m ra‘iyetini kabûl edenler saye’i merahim vaye’i Şahane’mde asûde hâl olmak üzere 

ifade edib eğer rızalarıyla ra‘iyeti kabûl etmezler ise karar-ı mezkûr iktizasınca cezire’i 

mezkûrda bulunan emlâk ve arazilerinin Devlet-i ‘Âliyye’m re‘âyâsına furuhtuyla kat’-i i 

alaka ettirilerek kadim memleketlerine gönderilmesi emr-îne itina ve mübâderet eylemek 

tenbihatına dair senki nazır Kapucû-başı mûmâileyhsin sana hitaben mahsûs emr-î şerîfim 
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isdâr ve tesyâr kılınmış ise de bu def‘a tarâfından Dersa‘âdet’imetevarid eden arifenin me’line 

ve cezire’imezbûre koca başılarınınrumi-l ibare takdîm eyledikleri mahsulü mefhum 

tercümesine nazaran re‘âyâ-yımersûmedeno misillü patent ve pasaport kağıdı ahzına cüret 

edenler henüz taht-ı ra‘iyeteidhâl olunmadığından gayrı bir takımı dâhi yenibaşdan patent 

kağıdı ahzına cesaret etmekte oldukları nümayan ve şu uygunsuzluğun beher hâl men‘ ve 

def‘iyle şiraze’inizâmra‘iyet hâlelden vakayası lâzımeden idüğü zâhir, â’yân olmaktan naşi bu 

husûs lâyıkıyla tahri ve tahkik ve re‘âyâ-yı Saltanat-ı Seniyye’mi düvel-i ecnebiye teb‘asından 

temyiz ve tefrik ile şu fesadın idüğü kestirilmek yine üzere mûmâileyh mahsûs mübaşir ta‘yin 

olunmuş olmağla siz ki nazır kapucû-başı ve naibler vesâ’ire mûmâileyhimsiz vusûl-ı emr-î 

şerîfimde fi’l-’asl cezire’imezkûrenin cizye güzâr re‘âyâsından Mora’ya vesâ’ire adalara 

azimetle yedlerine patent ve pasaport kağıdı almış olânların yedlerinde olân pasaport ve 

patentlerini m‘arifetiniz ve mübaşir mûmâileyh m’arifetiyle ahz ve kendilerini hükmü ra‘iyet 

idhâl ile cezire’i şer‘iyye ve tekalif-i sâireden hisselerinin tahsîli esbabını istihsaline mezîd-i 

ihtimâm ve dikkat ve eğer aldıkları pasaportaların bazıları devli müstehaya konsolos ve 

konsolos vekilleri tarâflarından verilmiş ise onların dâhi re‘âyâ-yı Saltanat-ı Seniyye’me 

patent ve pasaporta vermeleri ve kendilerini tashib ve himaye da‘iyesine düşmeleri ‘uhud ve 

şuruta menafî-i ve kâffe-idüvel-i sefiranınkabûl ve itirafları karargir olân nizamın hilafı 

olmağla bu dakikaların dâhi dostane ifade ve tefhimiyle icrayı İrade’iseniyyemmezîd-i itina 

ve dikkat eylemek fermânım olmağınte’kidinin ve ikdamın ve tenbihen ve ihtimâmen mahsûs 

işbu emr-î celilü-l kadrim isdâr ve mübaşir mûmâileyh ile tesyâr olunmuşdur imdi balada 

muharrer olân tenbihat-ı Padişahane’minicrâ ve infazıyla şiraze’i nizam ra‘iyete bir güne hâlel 

gelmemesi ve sa’ilini istihsale bi’l-ittifak kemal-i ikdam ve mübâderet eylemeniz matlubu 

Mülûkâne’m idüğü ve bu babdaiğmaz ve rehavet ber-vecihle caiz olmadığı 

ma‘lûmunuzoldukdaber-veçhi muharrer ‘amel ve hareket ve hilafından tevakkî ve müba’aded 

eyleyesiz ve sen ki mübaşir mûmâileyhsin seni sıyane’i emsalinden bi’l-ittihab bu husûsa 

ta‘yinat maksud şu uygunsuluğun sizler başkaca men‘ ve def‘iyle şiraze’i nizam ra‘iyetin 

hâlelden vakayasına ikdam ve sa‘i Mülûkâne’m eylemek kafiyesine mebni idüğü zâhir ve 

revanmud olmağla muktezayı me’mûriyetin üzere bu tarâftan hareket ve cezire’i mezkûreye 

varıp infaz emir ve İrade’i padişahanemle ifayı levazım kâr-güzârı ve erayete sarf ve sa‘i ve 

takat ve hilafından hazer ve mücanebet eylemen bâbında 

Fi Evâsit-i Râ 48 
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1806 

Hersek’ten Ordu-yu Hümâyûn’a ulaştırılmak istenen topların ve hayvanların sağlimen 

ulaşması husûsunda, Hersek’ten adı geçen mahale varıncaya kadar yol üzerinde var 

olan kazâların kadılarına, naiblerine, voyvodalarına, âyân vesâireye, memleketin ileri 

gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Hersek’ten zikri âtî mahâle varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbına ve 

voyvodagân, â’yân vesâ’ire zâbıtan ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erlerizîdekadruhûya 

hüküm 

Muktezayı İrade-i Seniyye’m üzerine bu def‘a Ordu-yu Hümâyûn’um’a ihraç ve irsal ve 

evkâf on kıta top ve ol miktar hayvanları ileride zinde ve dinç bulunarak bir an evvel Ordu-yu 

Hümâyûn’uma eriştirilmesiçün Hersek’ten Ordu-yu Hümâyûn’um’a varınca nakil ve 

imrarlarına muktezi olân camus ve öküzlerin ve ma‘iyetinde bulunan zâbıtan ve fukaranın 

ihmal ve işkalleri tehammülüne anı ‘araba ve bargirlerin kazâmız tarâflarından tedarik itasıyla 

sâlifü-z zikr top vesâ’irenin bir an evvel Ordu-yu Hümâyûn’a irsâli ve ibtali bâbında emr-î 

şerîfim südûrunu Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden hâlâ Tophâne-i Âmire’mde ve Hamirhane-i 

Âmire’m nazırı ‘Arif Bey dâme mecdihû bâ-takrîr ihâle ve inha etmekten naşi siz ki kûzat ve 

nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz veçhi meşrûh üzere ‘amel ve harekete ziyâde ikdam ve hâlet 

eylemeniz fermânım olmağın mahsûsen işbu emr-î celilü-l kadrim isdâr ve tesyâr olunmuşdur 

imdi balada beyan olunduğu veçhile Hersek’ten Ordu-yu Hümâyûn’um’a varınca ifkat eden 

camus ve öküz ve ‘araba bargirlerin kazâ tarâflarından seri‘an tedarik ve itasıyla topkeşan 

bargirleri yorulmayarak zikrolunan top ve kapaklıların ve gerek zâbıtan ve neferat yüklerinin 

kazâ be kazâ nakil ve iradlarıyla bir kadim akdem Ordu-yu Hümâyûn’uma irsal ve isâl 

kılınmış İrade’iseniyyemmûzafatındanidüğü ve bu babdaiğmaz ve müdahâleden bir güne ve 

tekasül ve beta’et ve nev‘i ber-vecihle ca’iz olmayıb sonra hakkınızda (…) olacağı 

m‘alûmunuz oldukda ona göre ‘amel ve harekete ziyâde ve gayret ve hilafından gayetü-l gaye 

ve müba’adet eylemeniz bâbında 

Fi Evâhir-i  Râ 248 

 

1807  

Binbaşı olarak atanan, İsmailli Karyesi Muhtarı Sefid Bey’in geçtiği yol güzergâhında 

her türlü ihtiyacının karşılanması husûsunda, Gümülcine’den Ordu-yu Hümâyûn’un 

olduğu mahâle varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların kadılarına ve naiblerine 
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ve mütesellim ve voyvoda, âyânlara, memleketin ileri gelenlerine ve bi’l-cümle iş erlerine 

hükümdür. 

Gümülcine’den Dersa‘âdet’im tarîki Ordu-yu Hümâyûn’umun olduğu mahâle varınca yol 

üzerinde vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbına ve Mütesellimin ve voyvodagân, â’yân 

memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erleri zîdekadruhûya hüküm 

Muktezayı İrade’iseniyye padişahanem üzere bu def‘a Ordu-yu Hümâyûn’um ma‘iyetiçün 

Gümülcüne tarâfından mezîd-i malumu-l miktar kırca asakirden İsmailli Karyesi Muhtarı 

S‘aid zîde kadruhû binbaşılığıyla i‘zâm olunan fukaranın biran akdem savb-ı me’mûra 

erişmeleri lâzımeden olmağla siz ki kûzat ve nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz fukarat-ı 

merkûme 

 

Sayfa 256 

 

binbaşı mûmâileyh ma‘iyetiyle esnayı râhda her hanginizin Kazâsı’na dahil olursa tevliyet 

edecekleri merhâlelerde birer gecelik me’kulâtıyla zâbıtan hayvanatın yem ve yiyeceklerinin 

masarıfıbaʻdehu dahil olacağı sancağın sâir kazâlarıyla beraber te’diye olunmak üzere ita ve 

haklarında merasim mühimmatvaye’iicrâ birle kazâ be kazâ imrar olunarak bir sür‘at ol Ordu-

yu Hümâyûn’uma isâlleri husûsuna bi’l-ittifak ikdam ve gayret eylemeniz fermânım 

olmağıntenbihen ve ikdâmen mahsûsen işbu emr-î celilü-l kadrim isdâr ve tesyâr olunmuşdur 

imdi neferat-ı merkûmenin binbaşı mûmâileyhma‘iyetiyle esnayı râhda dahil oldukları kazâ 

ve merhâlelerde birer gecelik lâzım gelen me’kûlât vesâ’ire yem ve yiyecekleri usul-u 

muharrere üzere ita kılınarak seri‘an ve merfihan Ordu-yu Hümâyûn’uma iğzam ve isâlleri 

kat’-i matlup Mülûkâne’midüğü ol babda kusur ve rehavet ber-vecihle ca’iz olduğu 

m‘alûmunuz oldukda ber-veçhi meşrûh ‘amel ve harekete bi’l-ittifak ikdam ve dikkat ve 

hilafından gayetü-l gaye tehaşi ve mücanebet eylemeniz bâbında 

Fi Evâsit-i Râ 248 

 

1808 

Binbaşı olarak atanan İznik Karyesi Muhtarı Ahmedvelaz oğlu Hüseyîn ve Dabbağ 

Hasan’ın geçtiği yol güzergâhında her türlü ihtiyacının karşılanması husûsunda, 

İznik’den Ordu-yu Hümâyûn’un olduğu mahâle varıncaya kadar yol üzerinde var olan 

kazâların kadılarına, naiblerine, mütesellim, voyvoda, âyân, memleketin ileri gelenlerine 

ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 
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Bir sûreti 

Mûmâileyhime Asakir-i merkûmeden İznik Karyesi Muhtarı Ahmed Velaz oğlu Hüseyîn ve 

Dabbağ Hasan binbaşılığıyla iğzam olunan neferat için başka başka aslı kat’-ian 

 

1809 

Zile binbaşılığına atanan neferin Dimetoka’dan Ordu-yu Hümâyûn’a emin şekilde 

ulaşması husûsunda, olduğu mahâle varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların 

kadılarına, naiblerine, mütesellim, voyvoda, âyânlara, memleketin ileri gelenlerine ve 

bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Dimetoka’dan Gelibolu tarîkiyle Ordu-yu Hümâyûn’a varınca hükkâm vesâ’ire Dimetoka 

tarâfından mürettip asakirden ve Zile binbaşılığından iğzam olunan neferat için başka başka 

iki kıta 

 

1810 

Uzunâbâd Hasköy binbaşılığına atanan neferin Uzunâbâd Hasköy Kazâlarından Ordu-

yu Hümâyûn’a sağlimen ulaşması husûsunda, olduğu mahâle varıncaya kadar yol 

üzerinde var olan kazâların kadılarına, naiblerine, mütesellim, voyvoda, âyânlara, 

memleketin ileri gelenlerine ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Bir sûreti  

Uzunâbâd Hasköy Kazâlarından yine tarîk mezkûr ile Ordu-yu Hümâyûn’a varınca hükkâm 

vesâ’ire Hasköy Kazâsı tarâfından mürettip asakirden ve [boş] binbaşılığından iğzam olunan 

neferat için başka başka iki kıta 

 

1811 

Sultanyeri Kazâsı binbaşılığına atanan neferin Sultanyeri Kazâsı’ndan Ordu-yu 

Hümâyûn’a emniyetle ulaşması husûsunda, olduğu mahâle varıncaya kadar yol 

üzerinde var olan kazâların kadılarına, naiblerine, mütesellim, voyvoda, âyânlara, 

memleketin ileri gelenlerine ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 
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Bir sûreti  

Sultanyeri Kazâsı’ndan yine tarîk-i mezkûr ile Ordu-yu Hümâyûn’a varınca hükkâm vesâ’ire 

Sultanyeri Kazâsı’ndan mürettip olub [boş] zîdekadruhû binbaşılığıyla iğzam olunan Karaca 

‘askeri’çün  

Kezalik 

 

1812 

Gelibolu’ya inip oradan Anadolu’ hareket edecek askerlerin Gelibolu’ya geldikleri gibi 

derhâl münasip kayıklara ulaştırılması husûsunda, Gelibolu Na’ibi’ne ve Çekyolu 

Mütesellimi ve Dergâh-ı Âli gediklilerinden mübaşir olarak arananlara vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti 

Gelibolu Na’ibi’ne ve Çekyolu Mütesellimi [boş] ve Dergâh-ı ‘Âli gediklilerinden husûsa 

mübaşir ve ta‘yin kılınan [boş] zîde mecdihû vesâ’ire Ordu-yu Hümâyûn tâ’yini’çün 

Gümülcine ve Dimetoka ve Urunca abad Hasköy ve Sultanyeri Kazâlarından mürettip beş bin 

nefer asakirita‘yin olunacak binbaşıları vesâ’ire zâbıtan ma‘iyetleriyle takım takım 

Gelibolu’ya inip oradan karşı Anadolu kurrasına mürûr edecek olduklarından asakir 

merkûmeyi Gelibolu’ya geldikleri gibi derhâl münasip kayıklara irsâli olunarak savb-ı 

me’mûrlarına irsal eylemek üzere gedikli mûmâileyhe mahsûs mübaşir ta‘yin kılınmış olduğu 

beyanıyla ol babda lâzım gelen kayıkların seri‘an tedarik ve inkarıyla husûsa mu‘avenet 

muktezasının icrasına mübâderet eylemeleri için iktizası veçhile 

 

1813  

İçil Sancağı’nda var olan Nevahi-i  Kazâsı sakinlerinden Abidin Pâşâ zâde Ali Bey’in 

mütesellimliğinden sancağın mukataât hazinesine borcu olduğundan, adı geçen sancakta 

bulunan emlâk, arâzi ve eşyanın borca yeterli gelmediğinden dolayı, paranın 

tamamlanması için Abidin Pâşâ zâde Ali Bey’in evlatlarına bağışladığı Ermenek 

Kazâsı’nda var olan maldan karşılanması husûsunda Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-

başılarından İçil Sancağı Mütesellimi Sadık Bey’e ve Ermenek Kazâsı Na’ibi’ne 

hükümdür. 

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından İçil Sancağı Mütesellimi Sadık Bey dâme 

mecdihûya ve Ermenek Kazâsı Na’ibi’ne hüküm 
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İçil Sancağı’nda vâki‘ Nevahi-i  Kazâsı sakinlerinden Abidin Pâşâ zâde ‘Âli bey’in livâ-yı 

mezbûre mütesellimliğinden livayı mukata’ât hazinesine deyni olân malumu-l miktar 

mebâliğin istifası zamnın da kazâ-i mezkûrda kain emvâl ve arâzi ve eşya sâiresi sen ki 

Kapucû-başı mûmâileyhsin sahife perayı südûr olân emr-î şerîfim mûcibince m‘arifetinin ve 

m‘arifet-i şer’i şerîf ile furuht olunarak kıymetleri on bin sekiz yüz altı kuruşa bâliğ olmuş ise 

de bu akçe deyn-i mezkûre gayrı vâki‘ olduğundan ve mir merkûmun Ermenek Kazâsı’nda 

haylice emlâk ve arazisi mevcut iken bunları mukaddemce kasrı yed ve hibe tarîkiyle kâ ve 

evladı üzerlerine yaptırmış idüğünden bahisle husûs mezkûr hakkında tevcihle İrade-i 

Seniyye’m ta‘allûk iderse ona göre harekete ibtidar olunacağını bu def‘a derbar-ı şevket karar 

Mülûkâne’m inha ve iş‘ar kılınmış olub iktizası Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden hâlâ mukata’ât 

hazinesinin vâridâtı nazırı iftihâr Mehmed Emin dâme mecdihûdan ledi-l isti‘lam mir 

merkûmun livâ-yı mezbûr mütesellimlikten her livayı cizye’i merkûmeye deyni olân altmış 

dört bin beş yüz doksan altı kuruşa mahsuben mukaddemce teslîm eylediği mebâliğ ile işbu 

ferağat olunan emvâl ve arâzi ve eşyayı sâire emsali bi’t-tenzîl zimmetinde on beş bin üç yüz 

kırk sekiz kuruş kalmış olduğu kuyuttan müsteban ve mir merkûmun sâlifü-l beyan Ermenek 

Kazâsı’nda olân emlâk ve arazisini ‘iyal ve evladına kasrıyed ve hibe eylemesi mücerred 

zimmetinde kalan meblağ-ı mezbûrute’diyede aciz göstermek da‘iye kasidesiyle zayi‘ olduğu 

kasrı yed hâliye sabıkasından müstened ve nümayan olmadığına ve bu akçesiyle ‘Âsakir-i 

Mansûre masarıfına tahsisen cizye’i merkûmeye ait vâridâttan kendisinin zimmet sahihası 

olarak bir akçesinin telef ve iza‘ası caiz olmayacağına bina'en merkûmun ‘iyal ve evladına 

kasrı yed 

 

Sayfa 257 

 

ve hibe ettim dediği maru-z zikr emlâk ve arazisinin sâlifü-z zikr kusur-ı deynine vâki‘ olacak 

miktarı kendinin m‘arifetinin ve m‘arifeti şer’i şerîf ile diğer behasıyla füruht olunarak hâsıl 

olân semenlerinin bu tarâfa irsal ve tevsili emr-îne ihtimâm ve dikkat olunması bâbında emr-î 

şerîfim südûrunu nazır mûmâileyh ‘ilam ve bil- fiil baş defterdarım iftihâr ‘Âli Necib Bey 

dâme ulüvvuhu dâhi bâ-takrîr ifade ve ifham etmeleriyle veçhi meşrûh üzere ‘amel ve hareket 

olunmak fermânım olmağın tenbihen ve ikdâmen mahsûsen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr 

ve tesyâr olunmuşdur imdi mir merkûmun bâlâda beyan olunduğu veçhile ‘iyal ve evladına 

âlâ tarîki-l kadim kasrı yed ve hibe etmiş olduğu emlâk ve arazisinin vefa idecek miktarı diğer 

behasıyla füruht birle kusuru deyn mezkûru onun esmanıyla tekmil birle mukaddem ki semen-

i mezbûr ile beraber seri‘an ve tamamen cizye’i merkûmeye sevk ve tesyâr eylemek İrade-i 
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Seniyye’m muktezasından idüğü ve ol babda iğmaz ve rehavet veyahut bu vesile ile miktar-ı 

mezkûrdan ziyâde mir mûmâileyhin bir nesnesi füruht olunmak ve hizmet-i mübaşireye ve 

tahsîl kılınmak misillü vazi‘ ve hâlet ile kendisine gadr ve zarar vukû’una ber-vecihle rıza-yı 

şahanem olmadığı ma‘lûmun oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve hareket ve infaz emir 

ve İrade’i padişahanemle ifayı levazım kâr-güzârı ve sadakate dikkat ve hilafını tecvizden 

tevakkî ve müba’aded eyleyesin ve sen ki naib mûmâileyhsin mazmûn emr-î şerîfim senin 

dahi meczûmun olarak sen dâhi mûcib ve muktezasıyla ‘amel ve hareket ve hilafından hazer 

ve mücanebet eylemen bâbında                                                                              

Fi Evâhir-i  Râ 48 

 

1814 

Ordu-yu Hümâyûn Kethüdası olarak atanan Mehmet Hadi Bey’in Üsküdar’dan Ordu-

yu Hümâyûn’a varana kadar hangi mahâlden geşerse ihtiyaçlarının karşılanması 

husûsunda, Üsküdar’dan Ordu-yu Hümâyûn’un bulunduğu mahâle varıncaya kadar 

yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân, voyvoda, memleketin ileri gelenleri ve 

bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Üsküdar’dan Ordu-yu Hümâyûn’umun bulunduğu mahâle varınca yol üzerinde vâki‘ 

kazâların kûzat ve nevvâbı zîde fazlühûma, âyân ve voyvodogân ve bi’l-cümle iş erleri zîde 

kadıruhuma hüküm 

İ‘zam Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden olub muktezayı İrade’i isabet ‘iade’i melukânem üzere 

Ordu-yu Hümâyûn’um kethüdası nasb ve t‘ayin kılınan iftihâr Seyyid Mehmed Hadi dâme 

ulüvvuhu lâzıme’i me’mûriyeti üzere bu def‘a savb-ı maksuda azimet eylemiş olmaktan naşi 

siz ki kûzat ve nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz mûmâileyh Üsküdar’dan Ordu-yu 

Hümâyûn’uma varıncaya değin esnayı râhda her hanginizin taht-ı hükümet ve kazânıza dahil 

olurda hakkında merasim tevkir ve re’ayânın kemayenbagi icrâ ve lâzım mihimmatnevazı 

hareminin ifa ve iktiza eden kiracivanlarının verilen ahkâm-ı şerîfem mûcibince inha olarak 

her hâli tedarik ve itasına ve iktiza eden mahâllerde dâhi müstağni cebelü neferatı terf’ikiyle 

merfihen ve salimen savb-ı me’mûruna isâli husûsuna bi’l-ittifak mezîd-i itina ve dikkat 

eylemeniz fermânım olmağın mahsûs işbu emr-î celilü-l kadrim isdâr ve irsal olunmuşdur 

imdi mûmâileyhin bu tarâftan gelip maksuda vusûlüne kadar kazâ-i mezbûra vürûdunda 

hakkında merasim (silik) ve haremini kemâliyle icrâ ve ifa ve iktiza eden bargirleri tûvâna 

olarak seri‘an tedarik ita iderek ve lüzûmu olân mahâllerde müstağni cebelü neferatı terfîk 

eyleyerek müsterihan ve salimen Ordu-yu Hümâyûn’uma isâli sizden kat’-i matlub-u 

melukânem idüğü ve bu babda iğmaz ve betâ’in ve kusuru rehavetle bir mahâlde düçar-ı 
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zahmet-i meşakkat olmasına ve kat’-i-i rıza-yı şerîfem olmadığı m‘alûmunuz oldukda ber-

veçhi muharrer ‘amel ve harekete bi’l-ittihad kemal-i i‘tina ve gayret ve hilafı vazi‘ tecvizden 

hazer ve mücanebet eylemeniz bâbında 

Fi Evâhir-i  Râ 48 

 

1815  

Çirmen Sancağı’ndan 600 nefer amele ve yüz aded arabanın bir an evvel Varna’ya 

gönderilmesi husûsunda, Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Çirmen Kâim-

makâmı el-hâc Ahmed Bey ve Çirmen Sancağı’nda bulunan kazâların kadı, naib, âyân, 

voyvoda ve memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Dergâh-ı Mu‘allam Kapucû-başılarından Çirmen Kâim-makâmı el-hâc Ahmed dâme 

mecdihûya ve Çirmen Sancağı’nda vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâb zîde fazlühûma, â’yân ve 

voyvodogân ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erleri zîde kadruhûma hüküm 

Muktezayı İrade-i Seniyye’m şahanem üzere Varna’nın istihkâmatı ebniyesine me'mur hâlâ 

mirahur evvel şehriyaranem iftihâr Mehmed dâme mecdihû lâzım me'muriyeti üzere Varna’ya 

varıp ol civarda tedarik edebildiği ‘amele ile müsta‘inen (…) Te‘âlâ maslahat me'murasına 

kıyam ve mübaşaret etmez ise de istihkâmat mezkûrenin cesametine nazaran kilitli ‘amele ve 

‘arabanın lüzûmuna mebni icab eden ücretleri an nakit tarâfından virilmek üzere Çirmen 

Sancağı’ndan dâhi altı yüz nefer ‘amele ve yüz aded ‘arabanın bir an evvel Varnaya 

gönderilmesi bâbında emr-î şerîfim südûrunu ve bu def‘a mûmâileyh derbar izzetkarar 

Mülûkâne’me tahrîr ve inha edib istihkâmâtı mezkûreni lâyıkıyla ifa ve temnimi matlup ve 

mültezim ve bu sûret dâhi muktezi olân ‘ameleden levâzımât sâirenin rütbe’i kifayede 

vücuduna mütevekkif idüğü vareste kadr-i fehim olmaktan naşi sâlifü-z zikr ‘amele ve 

‘arabanın mes’ul-i muharrer üzere livâ-yı mezbûr kazâlarından bir an evvel tedarik ve irsâli 

husûsuna İrade’i seniyye-i Mülûkâne’m müte‘allik iderek bu babda emr-î Hümâyûn 

şevketmakrûn padişahanem sağime pirayı mürûr olmuş Silistre ve Totoy’dan dâhi tertip 

olunan ‘amele ve ‘araba için başka başka evamir-i şerîfem tastir ve tesyâr kılınmış olmağla siz 

ki kâim-makâm kapucû-başı ve kûzat ve nevvâb vesâ’ire mûmâileyhsiz vusûl-i emr-î 

şerîfimde beyan olunan altı yüz nefer ‘amele ve yüz aded ‘arabayı iktiza eden ücretleri 

mûmâileyh tarâfından an nakit virilmek üzere m‘arifetiniz ve cümle ittifakıyla livâ-yı mezbûr 

kazâlarından seri‘an tedarik ve ihraç birle bir saat akdem Varna’ya irsâl olunmağın bi’l-ittihat 

ziyâde ikdam ve mübâderet eylemeniz fermânım olmağın tenbihen ve ihtimâmen ve 

mahsûsen işbu emr-î celilü-l kadrim isdâr [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi bâlâda beyan 

olunduğu veçhile ol miktar ‘amele ve ‘arabanın bir kadem akdem Varna’ya sevk ve irsal 
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olunması İrade-i Seniyye-i şahanem muktezasından idüğü ve bu babda iğmaz ve rehavet (…) 

derce nehaven ve beta’in ile zikrolunan ‘amele ve ‘araba muktezası gönderilmek veyahut 

imrar ve ifade-i dikkat ile geciktirilmek misillü vazi‘ ve hâlet vukû’una ber-vecihle rıza-yı 

şerîfim olmadığı ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve hareketle infaz emir ve 

fermân melukâneme bi’l-ittifak mezîd-i ihtimâm ve müsara’at ve hilafını tecviz ile mes’ul ve 

mu‘teber olmaktan ihtiraz ve mücanebet eylemeniz bâbında 

Fi Evâhir-i  Râ 248 

 

1816 

Silistre Eyaleti’nden 500 nefer amele toplanması husûsunda, Dergâh-ı Âli Kapucû-

başılarından Ruscuk Kâim-makâmı Hüseyîn Bey’e ve Silistre dahilinde var olan 

kazâların hakimine vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti 

Dergâh-ı ‘Âli Kapucû-başılarından Ruscuk Kâim-makâmı Hüseyîn dâme mecdihûya ve 

Silistre dahilinde vâki‘ kazâların hükkâmına ves’aire Silistre Eyaleti’nden beşyüz nefer 

‘amele ve yüz ‘aded ‘araba için 

Kezalik 

 

1817 

Tirnovi Kazâsı’ndan, 500 nefer ‘amele ve yüz aded ‘araba temini husûsuna, Kapucû-

başılarından Tırnavi Voyvodası el-hâc Mehmet dâme mecdihû ve Tırnavi Na’ibi’ne 

vesâireye hülümdür. 

Bir sûreti 

Kapucû-başılarından Tırnavi Voyvodası el-hâc Mehmed dâme mecdihû ve Tırnavi Na’ibine 

vesâ’ire kazâ-i mezbûrdan dâhi kezalik beşyüz nefer ‘amele ve yüz aded ‘araba için 

Aslı gibi 
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Sayfa 258 

 

1818  

Tophane-i Amire’den dördüncü taburun binbaşısı Mustafa Bey’e gönderilen mühimmat 

ve malzemenin sağlimen ulaşması husûsunda, Hersek’ten söz edilen yerlere varıncaya 

kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, âyân voyvodagan ve bi’l-cümle iş 

erleri zîde kadruhûya hükümdür. 

Hersek’ten zikri âtî mahâle varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbına, â’yân ve 

voyvodagan ve bi’l-cümle iş erleri zîde kadruhûma hüküm 

Muktezayı İrade-i Seniyye’m üzere Ordu-yu Hümâyûn’uma me'mur Tophâne-i Âmire’min 

dördüncü taburu binbaşısı Mustafa zîde mecdihû kumandası’çün Tophane-i Âmire’m 

canibinden mürettib on kıt‘a balimiz ve epos toplarının zâbıtanına teslîm olânlardan ma’ada 

mühimmatı mübâşir ta‘yin olunan [boş] zîde kâdirihûya teslîmen bahren Hersek’e 

gönderilmiş olduğundan bahisle mühimmat mezkûra tahminen otuz bin vekiyye miktarı 

olarak Hersek’ten binbaşı mûmâileyhin bulunduğu mahâle varınca esnâyı râhda tahminen 

mukteza ‘araba ve hayvanatın fakirler tarâfından tedarik ve itasıyla salimen savb-ı maksuda 

isâli bâbında emr-î şerîfim südûru Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden tophanei Âmire’me ve 

hamire haneyi mamurem nazırı iftihâr ‘Arif Bey dâme mecdihû bâ takrir ifade etmekten nâşi 

siz ki kûzat ve nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz vech-i meşrûh üzere ‘amel olunmak 

fermânım olmağın mahsûsen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve mübâşir mûmâileyh ile tesyâr 

olunmuşdur imdi mübâşir mûmâileyh Hersek’ten binbaşı mûmâileyhin bulunduğu mahâle 

varıncaya değin dâhil olunduğu kazâ ve merhâlelerde istishabında olân mühimmat mezkûre 

emin ve mahfuz mahâllere indirilerek esbab muhafazası istihsâl ve gider olundukda dâhi 

‘araba ve hayvanata tahmil olunarak bir an akdem savb-ı maksuda sevk ve isâl olunması 

İrade’i seniyyei Mülükâne’m muktezasından idüğü ve bu babda ağmaz ve rehavet ve muktezi 

olân ‘arabaların tedarik ve itasında bir lahza te’enni ve beta’in vukû’uyla mühimmat mezkûre 

bir mahâlde ‘avk ve tehîr olunmak lâzım gelirse mes’ul ve mu‘atab olacağınızda şüphe 

olmadığı m‘alûmunuz oldukda ber-minvâli muharrer ‘amel ve harekete dikkat ve hilafından 

ziyâde hazer ve mücanebet eylemeniz bâbında  

Fi Evâhir-i  Râ 48 
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1819 

İki bölük topçu askerinin Üsküdar’dan Konya’ya giderken her türlü ihtiyacının 

karşılanması husûsunda, Üsküdar’dan Konya’ya varıncaya kadar yol üzerinde var olan 

kazâların kadı, naib ve voyvodagan, âyân , memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş 

erlerine hükümdür. 

Üsküdar’dan Konya’ya varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbına ve 

voyvodagan, â’yân  ve vücûh-î memleket ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm  

Bu def‘a Konya’ya me’mûren ‘izâm olunan iki bölük topçu askerinin Üsküdar’dan Konya’ya 

varınca esnâyı râhda beytûtet eyledikleri kazâ ve merhâlelerde bir gecelik iktiza eden t‘ayinât 

larıyla dâhi o eşgallerinin nakil ve tehammüllerine muktezi ‘araba ve bargirlerin lâzım gelen 

bena ve ücretleri birbiri yedinden ahz olunmak üzere kazâlar tarâflarından serian tedarik ve 

itasıyla merkûma savb-ı maksuda isâlleri bâbında emr-î şerîfim südûrunu mütehayyizan 

Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden hâlâ mukata’ât hazinesinin masarıfatı nazırı iftihâr el-hâc 

İbrâhîm Saib dâme mecdihû tarâfından bâ takrir ifade ve inhâ olunmaktan nâşi siz ki kûzat ve 

nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz vech-i meşrûh üzere ‘amel ve harekete bi’l-ittifak mezîdi 

ihtimâm ve dikkat eylemeniz fermânım olmağın mahsûsen işbu emr-î şerîfim ısdar ve tesyâr 

olunmuşdur imdi neferat merkûme Üsküdar’dan Konya’ya varınca hilal-i tarîkte 

herhanginizin taht-ı hükümet ve kazâsına dâhil olursa beytûtet eyledikleri merhâlelerde birer 

gecelik inha ve t‘ayinât  takviyeleriyle ihmâl ve ittifallerinin tehammülüne muktezi olân 

‘araba ve bargirlerin icâb eden beha ve ücretleri müdürü tarâfından ahz olunmak üzere 

kazâlarınızdan serian tedarik ve itasıyla merkûme-i mahâl me’mûra isâlleri emr-îne bî gayet 

itina ve müba’adet eylemeniz kat’-i-ii matlubu mülükânem idüğü ol babda ağmaz ve rehavet 

vukû’uyla neferat-ı merkûme bir güne zarûret ve kazâya çekmek yahut ‘araba ve hayvanat 

intizaren bir mahâlde beyhûde teveffuk etmek etmek ihtimâli olur ise mes’ul ve mu‘atab 

olacağınızda şüphe olunmadığı m‘alûmunuz oldukda ona göre ‘amel ve harekete ziyâde 

ihtimâm ve dikkat ve hilafından ittika ve müba’adet eylemeniz bâbında  

Fi Evâhir-i  Râ 48 

 

1820  

İzmir için toplanan vergide indirime gidildiği ve indirim miktarının fakir fukuraya 

dağıtılması husûsunda, İznik Na'ibi’ne ve voyvoda, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-

cümle iş erlerine hükümdür. 

İznik Na'ibi’ne ve voyvoda ve vücûh-î memleket ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm  
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Mukaddema sadır olân Fermân-ı Âlişan’ım mûcibince bu def‘a İznik Kazâsının kırk yedi 

senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince Dersa‘âdet’ime vürûd iden mümzâ ve memhûr 

bir kıt‘a tevzi‘  defterinin yekûnu seksen dört bin yüz yetmiş kuruşa bâliğ olmuş defteri 

mezkûr bit- tedkîk üç bin yüz yetmiş kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî seksen bir bin kuruşun 

tevzi‘  İrade-i ‘Âliyye’me mütevekkif idüğü Anadolu Kazaskerliği pâyesi olub bu tarâfta 

tedkîkât def‘atire me'mur olân İstanbul Kadısı düstûr-î ilim mevlana A’bdülkadir edamallahû 

Teâla fazlû zir defter tahrir ve imzâ ve temhir olunmuş ve defter-i mezkûr bâlâsına Rikâb-ı 

Hümâyûn’um Kâim-makâmı tarâfından sulh-u keşide olunarak i’âde ve irsâl kılınmış olmağla 

siz ki na'ib ve voyvoda vesâ’ire mûmâileyhimsiz vusûl-î emr-î şerîfte sâlifü’z-zikr seksen bir 

bin kuruşu m‘arifetiniz ve cümle m‘arifetle kazâ'i mezbûr ahâlisine te‘addi ve tesviye 

şurûtuna ra‘iyet olunarak tevzi‘  ve taksim ve yerli yerinden cem‘ ve tahsîl ile mahâlline 

tediye ve tesmime ahz ve meblâğı mezbûrun hîn-i tevzi‘ inde defteri mezkûre bir akçe zam ve 

ilave olunmak veyahut tahsîldariye nâmıyla ziyâde akçe ahz ve tahsîl kılınmak lâzım gelirse 

bit tahkik mütecasir olânların haklarından gelineceği muhakkak ve mukırr olduğunu binaen 

ona göre ‘amel ve harekete mezîdi ihtimâm ve dikkat olunmak fermânım olmağın mahsûsen 

işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyet m‘alûmunuz oldukda ber-

minvâli muharrer ‘amel ve herekete ziyâde ikdam ve gayret ve meblâğı mezbûrun sûret tevzi‘  

ve tahsîli bu tarâfa dâhi ma‘lûm olmak için lâzım gelen ‘ilamı Dersa‘âdet’ime irsâl ve 

takdîmine müsara‘at ve mûgayirimi vâzi‘ ve ru'yet ruhsat ile tefkiri mülkiyeye ifadan tevakkî 

ve müba’adet eylemeniz bâbında                                                                                                                

Fi Evâhir-i M 248 

 

1821 

Sarıçayır Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Sarıçayır 

Na'ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Sarıçayır Na’ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi dokuz bin üç yüz seksen bir kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk bin üç yüz seksen bir kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi sekizbin kuruşun 

tevzi’çün  
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1822 

Eski Cuma Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Eski 

Cuma Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Eski Cuma Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu on dokuz bin doksan beş kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk 

bin doksan beş kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on sekiz bin kuruşun tevzi’çün  

 

Sayfa 259 

 

1823 

Beyşehir Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Beyşehir 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Beyşehir Na'ibi’ne ve livâ'i mezbûrun hâvi olduğu kazâların hükkâmına ve Mütesellimi [boş] 

zîde mecdihûya [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla bir yük yirmi üç bin üç yüz kırk 

altı kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yedi bin üç yüz kırk altı kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî 

bir yük on altı bin kuruşun tevzi’çün  

 

1824 

Ustrumca Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, 

Ustrumca Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Ustrumca Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu yetmiş bin üç yüz altmış üç buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk altı bin üç yüz altmış üç buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî altmış dört bin kuruşun 

tevzi’çün 

 

1825 

İnebolu Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, İnebolu 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

İnebolu Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla vürûd iden 

defterin yekûnu on iki bin yüz on bir kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dokuz yüz on bir 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on bir bin iki yüz kuruşun tevzi’çün  

 

1826 

Efteni Daday Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Efteni 

Daday Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Efteni Daday Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla vürûd 

iden defterin yekûnu on yedi bin iki yüz otuz dört kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki yüz otuz 

dört kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on altı bin kuruşun tevzi’çün  

 

1827 

Sırt Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Sırt Na’ibi’ne, 

âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Sırt Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla vürûd iden defterin 

yekûnu on üç bin iki yüz kırk üç kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki yüz kırk üç kuruşunu tenzîl 

ile sahhu’-l bâkî on üç bin kuruşun tevzi’çün  

 

1828 

Küre-i Cedid Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Küre-

i Cedid Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Küre-i Cedid Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Hızırından itibaren vürûd 

iden defterin yekûnu beş bin on üç kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki yüz altmış üç kuruşunu 

tenzîl ile sahhu’-l bâkî kırk dört bin yedi yüz elli kuruşun tevzi’çün  

 

1829 

Göl Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Göl Na’ibi’ne, 

âyân  vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Göl Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla vürûd iden defterin 

yekûnu ob sekiz bin yüz otuz beş kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yüz otuz beş kuruşunu tenzîl 

ile sahhu’-l bâkî on sekiz bin kuruşun tevzi’çün  

 

1830 

Daday Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Daday 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Daday Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu on yedi bin sekiz yüz seksen dokuz buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk sekiz yüz seksen dokuz buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on yedi bin kuruşun 

tevzi’çün  

 

1831 

Yorkanaraç Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, 

Yorkanaraç Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Yorkanaraç Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla vürûd iden 

defterin yekûnu yedi bin yüz elli beş buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört yüz beş buçuk 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî altı bin yedi yüz elli kuruşun tevzi’çün  

 

1832 

Araç Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Araç 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Araç Na'ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla vürûd iden defterin 

yekûnu yirmi üç bin iki yüz seksen dört buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki yüz seksen 

dört buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi üç bin kuruşun tevzi’çün  
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1833 

Sorgun Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Sorgun 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Sorgun Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla vürûd iden 

defterin yekûnu on yedi bin üç yüz elli sekiz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki yüz elli sekiz 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on yedi bin yüz159 kuruşun tevzi’çün  

 

1834 

Devrekani Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, 

Devrekani Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Devrekani Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla vürûd iden 

defterin yekûnu yirmi beş bin yeki yüz kırk dokuz buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin 

beş yüz kırk dokuz buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi dört bin iki yüz kuruşun 

tevzi’çün  

 

1835 

Köni Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Köni 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Köni Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla vürûd iden 

defterin yekûnu yirmi beş bin sekiz yüz otuz bir kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin otuz bir 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi üç bin sekiz yüz kuruşun tevzi’çün  

 

1836 

Sinop‘dan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Sinop Na’ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Sinop Na’ibi ve silahtaran Muhafızı kâvi zâde Es-Seyyîd Hüseyîn zîde mecdihûya vesâ’ire 

[boş] kırk altı senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu elli 

                                                           
159 Orijinal metinde 17000 yazıyor. 
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iki bin dokuz yüz doksan üç buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin dört yüz doksan üç 

buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî kırk dokuz bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1837 

Zâri Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Zâri Na’ibi’ne, 

âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Zâri Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu on bin dokuz yüz yirmi altı buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk 

altı yüz yirmi altı buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on bin üç yüz kuruşun tevzi’çün  

 

1838 

Estefan Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Estefan 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Estefan Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla vürûd iden 

defterin yekûnu otuz iki bin yüz yetmişbuçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin yüz 

yetmiş buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz bin kuruşun tevzi’çün 

 

1839 

Ayaş Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Ayaş 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Ayaş Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Recebü’l-ferdi gurresinden Zilhîccetüş- 

şerîfesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu yetmiş sekiz bin dokuz yüz altmış bir 

buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk beş bin dokuz yüz altmış bir buçuk kuruşunu tenzîl ile 

sahhu’-l bâkî yetmiş üç bin kuruşun tevzi’çün  

 

1840 

Demirci Borlu Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda 

Demirci Borlu Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Demirci Borlu Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz üç bin altmış beş kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk yirmi altmış beş kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz üç bin kuruşun tevzi’çün  

 

1841 

Nif Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Nif Na’ibi’ne, 

âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Nif Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu doksan dörtr bin sekiz yüz elli beş beş buçuk kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk altı bin elli beş kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî seksen sekiz bin sekiz yüz kuruşun 

tevzi’çün  

 

1842 

Manisa alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Manisa Na’ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Manisa Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] bu def‘a Manisa Kazâsı’na mûzaf Turgutlu 

Kasabası’nın kırk altı senesi rûz-ı Kasımından kırk yedi senesi rûz-ı Hızırına gelince vürûd 

iden defterin yekûnu doksan beş bin üç kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk altı bin üç kuruşunu 

tenzîl ile sahhu’-l bâkî seksen dokuz bin kuruşun tevzi’çün  

 

Sayfa 260 

 

1843 

Eyorendi (?) Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, 

Eyorendi (?) Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Eyorendi (?) Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük dokuz bin on iki buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk dokuz bin on iki buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük bin kuruşun tevzi’çün  
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1844 

Muğla’dan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Muğla Na’ibi’ne, 

âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Muğla Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu beş yük on bir bin ikiyüz kırk altı buçuk kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk otuz bin iki yüz kırk altı buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî dört 

yük sekiz bin kuruşun tevzi’çün  

 

1845 

Bergama Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Bergama 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Bergama Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük yetmiş sekiz bin yüz doksan altı buçuk kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on beş bin yüz doksan altı buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir 

yük altmış üçbin kuruşun tevzi’çün  

 

1846 

Beruse Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Beruse 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Dergâh-ı ‘Âli Kapucû-başılarından Hüdavendigâr Sancağı Mütesellimi ve Beruse ihtisab 

nazırı Hafız Mehmed dâme mecdihûya ve Beruse Na’ibiyle livâ-yı mezbûrun hâvi olduğu sâir 

kazâların hükkâmına vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu üç yük doksan bin sekiz yüz kırk dört kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk on bin sekiz yüz kırk dört kuruş yedi parasını tenzîl ile sahhu’-l bâkî üç yük seksen bin 

kuruşun tevzi’çün  

 

1847 

Yenişehir Fener Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, 

Yenişehir Fener Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Yenişehir Fener Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımdan rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu üç yük yetmiş beş bin yüz kırk dokuz kuruş yirmi 

paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on beş bin yüz kırk dokuz kuruş yirmi parasını tenzîl ile 

sahhu’-l bâkî üç yük altmış bin kuruşun tevzi’çün 

 

1848 

Hani Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Hani 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Hani Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Muharremü-l harâmı gurresinden 

Zilhîccetüş-şerîfesi gayetine gelince bir senelik olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu elli 

bir bin iki üz kırk dokuz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin yedi yüz kırk dokuz kuruşunu 

tenzîl ile sahhu’-l bâkî kırk yedi bin beş yüz kuruşun tevzi’çün  

 

1849 

Manyas Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Manyas 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Manyas Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı kâsımından sene-i mezbûre rûz-

ı Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük yirmi bin yüz elli yedi kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk on bin yüz elli yedi kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük on bin kuruşun 

tevzi’çün  

 

1850 

Menemen Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, 

Menemen Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Menemen Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı kâsımından sene-i 

mezbûre rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük seksen beş bin yedi yüz 

otuz üç kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on iki bin yedi yüz otuz üç kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l 

bâkî bir yük yetmiş üç bin kuruşun tevzi’çün  
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1851 

Karasu Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Karasu 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Karasu Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk altı senesi rûz-ı Hızırından kırk yedi senesi 

rûz-ı kâsımına gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu otuz beş bin beş yüz 

on bir kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin beş yüz on bir kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî 

otuz üç bin kuruşun tevzi’çün  

 

1852 

Erikli Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Erikli 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Erikli Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi receb-i şerîfi gurresinden Zilhîccetüş-

şerîfesinin yirmi birinci gününe gelince beş mah yirmi bir günlük olmak üzere vürûd iden 

defterin yekûnu on dört bin dokuz bin seksen beş kuruş yedi paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk 

dokuz yüz seksen beş kuruş yedi parası tenzîl on dört bin kuruşun tevzi’çün  

 

1853 

Karaca Bey Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Karaca 

Bey Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Karaca Bey Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı kâsımından sene-i mezbûre 

rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz dokuz bin dokuz yüz doksan üç kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin dokuz yüz doksan üç kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz sekiz 

bin kuruşun tevzi’çün  

 

1854 

Çırpan Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Çırpan 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Çırpan Kazâsı Â’yânı mir Mustafa dâme mecdihûya 

ve Çırpan Na’ibi’ne vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı kâsımından sene-i mezbûre rûz-ı 

Hızırına gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu elli beş bin yüz on dokuz 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin altı yüz on dokuz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî elli 

bir bin beş yüz kuruşun tevzi’çün  

 

1855 

Zağra-yı Cedîd Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda 

Zağra-yı Cedîd Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Zağra-yı Cedîd Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı kâsımından sene-iyi 

mezbûre rûz-ı Hızırına gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu otuz beş bin 

dokuz yüz yirmi iki kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin dokuz yüz yirmi iki kuruşunu tenzîl ile 

sahhu’-l bâkî otuz dört bin kuruşun tevzi’çün  

 

1856 

Çorlu Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Çorlu 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Çorlu Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Recebü’l-ferdi gurresinden Zilhîccetüş- 

şerîfesi on beşinci gününe gelince vürûd iden defterin yekûnu altmış üç bin otuz beş kuruş 

yirmi iki paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört bin otuz beş kuruş yirmi iki parası tenzîl ile 

sahhu’-l bâkî elli dokuz bin kuruşun tevzi’çün 

 

1857 

Araç Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Araç 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Baba-i ‘Atik Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından sene-i 

mezbûre rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu yirmi yedi 
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bin sekiz yüz on dört kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin sekiz yüz on dört kuruşunu tenzîl ile 

sahhu’-l bâkî yirmi altı bin kuruşun tevzi’çün  

 

1858 

Gümülcine Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda 

Gümülcine Araç Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Gümülcine Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Cemâziye’l-evvelîsi  

gurresinden sene-i mezbûre zilkaidetüş-şerîfesinin gayetine gelince yedi aylık olmak üzere 

vürûd iden defterin yekûnu iki yük dört bin sekiz yüz otuz altı kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk 

on dört bin sekiz yüz otuz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük doksan bin kuruşun 

tevzi’çün  

 

1859 

Dimetoka Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, 

Dimetoka Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Dimetoka Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı kâsımından sene-i mezbûre 

rûz-ı Hızırına gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu bir yük altmış üç bin 

üç yüz altmış kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on bin üç yüz altmış kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l 

bâkî bir yük elli üç bin kuruşun tevzi’çün 

 

1860 

Filibe Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Filibe 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Filibe Mollası’na ve hassam silahtarlarından Filibe nazırı vekili el-hâc Mehmed zîde mecdihû  

vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından sene-i mezkûre rûz-ı Hızırına gelince altı 

aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu üç yük kırk bir bin dört yüz yetmiş altı kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bir bin dört yüz yetmiş altı kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük üç 

bin kuruşun tevzi’çün  
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Sayfa 261 

 

1861 

Yenice-i Karasu Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, 

Yenice-i Karasu Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Yenice-i Karasu Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından sene-i 

mezkûre rûz-ı Hızırına gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu bir yük on 

bin dokuz yüz yetmiş iki kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yedi bin dokuz yüz yetmiş iki 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük üç bin kuruşun tevzi’çün  

 

1862 

Akçakaranlık Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda 

Akçakaranlık Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Akçakaranlık Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından sene-i 

mezkûre rûz-ı Hızırına gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu doksan dört 

bin iki yüz otuz sekiz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk beş bin yedi yüz otuz sekiz kuruşunu 

tenzîl ile sahhu’-l bâkî seksen sekiz bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1863 

Sultanyeri Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, 

Sultanyeri Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Sultanyeri Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından sene-i mezkûre 

rûz-ı Hızırına gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu kırk dokuz bin iki yüz 

otuz sekiz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin iki yüz otuz sekiz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l 

bâkî kırk altıbin kuruşun tevzi’çün 
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1864 

Erdek Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Erdek 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Erdek Na’ibi’ne ve Erdek nazırı [boş] zîde mecdihûya vesâ’ire kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımından sene-i mezkûre rûz-ı Hızırına gelince altı aylık olmak üzere vürûd iden defterin 

yekûnu bir yük elli üç bin dört yüz seksen dört kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin dokuz yüz 

seksen dört kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük elli bir bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1865 

Kop Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Kop Na’ibi’ne, 

âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kapûcu-başılardan Kop Â’yânı Süleyman dâme mecdihûya ve na'ib vesâ’ire [boş] kırk yedi 

senesi rûz-ı Kasımından sene-i mezkûre rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir 

yük kırk yedi bin dokuz yüz otuz üç buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yedi bin dokuz yüz 

otuz üç buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük kırk bin kuruşun tevzi’çün 

 

1866 

Üsküdar Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Üsküdar 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Üsküdar Kadısı’na Kızıl (...) Süleyman zîde mecdihûya vesâ’ire [boş] bu def‘a Üsküdar’a 

mûzaf Kızıl Nahiyesi’nin kırk yedi senesi Muharremü-l harâmının beşinci gününde kırk sekiz 

senesi Muharremü-l harâmı beşinci günene gelince bir senelik olmak üzere vürûd iden 

defterin yekûnu elli sekiz bin dokuz yüz elli yedi kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dokuz yüz elli 

yedi kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî elli sekiz bin kuruşun tevzi’çün 

 

1867 

Tatarpazarı Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda 

Tatarpazarı Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Tatarpazarı Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu altmış dört bin sekiz yüz kırk beş kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk sekiz yüz kırk beş kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük altmış dört bin kuruşun 

tevzi’çün 

 

1868 

Selendi Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Selendi 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Selendi Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu altmış iki bin yedi yüz doksan üç kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk bin yedi yüz doksan üç kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî elli dokuz bin kuruşun 

tevzi’çün 

 

1869 

Akyazı Maa Hendek Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda 

Akyazı Maa Hendek Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Akyazı Ma’a Hendek Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından 

rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük yedi bin dört yüz yetmiş dört buçuk 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yedi bin dört yüz yetmiş dört buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-

l bâkî yüz bin kuruşun tevzi’çün 

 

1870 

Ankara Sancağı’nda’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, 

Ankara Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Ankara Na’ibiyle Ankara Sancağı’nda vâki‘ hükkâm ve voyvoda’i mezbûr mütesellimi ve 

ihtisab nazırı gediklülerden Mustafa zîde mecdihûya vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Recebü’l-

ferdi gurresinden Zilhîccetüş-şerîfesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu iki yük kırk 
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sekiz bin iki yüz on üç buçuk kuruş on beş paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on sekiz bin iki yüz 

on üç buçuk kuruş on beş parasını tenzîl ile sahhu’-l bâkî iki yük otuz bin kuruşun tevzi’çün 

 

1871 

Karinâbâd Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, 

Karinâbâd Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Karinâbâd Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu on dört bin yetmiş altı kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk ol 

vecihle tevzi‘ i iktiza eylediği beyanıyla  

 

1872 

Tatarpazarı Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, 

Tatarpazarı Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Tatarpazarı Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz bin yetmiş üç buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk 

beş yüz yetmiş üç buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi dokuz bin beş yüz kuruşun 

tevzi’çün 

 

1873 

Bağdad. Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Bağdad 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Bağdad Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük yedi bin yedi yüz elli altı kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk yedi bin yedi yüz elli altı kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yüz bin kuruşun tevzi’çün 

 

1874 

Osmanpazarı Kazâsı’ndan alınacak Vergi miktarı husûsunda Osmanpazarı Na’ibi’ne, 

âyân  vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

‘Osmanpazarı Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi bin yüz yirmi bir kuruşa bâliğ olmuş bâdel müte‘âlâ 

ol vecihle tevzi‘  iktiza eylediği beyanıyla 

 

1875 

Eğriyol Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Eğriyol 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Canik Sancağı’nda vâki‘ Eğriyol kazâların na'iblerine ve Canik muhasılı vekili Abdullah Bey 

zîde mecdihûya vesâ’ire bu def‘a Canik Sancağı’nda kâ’in Bafra Ma’a alacamii ve samsun ve 

Kavak ve çarşanba ve Terme ve Akçay ve Ünye ve Fatsa Kazâlarıyla kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımından rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük otuz iki bin dört yüz 

kırk bir buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk Bafra Ma’a Alacamii yekûnunda dört yüz ve 

Samsun’da üç yüz ve Kavak’ta iki yüz doksan beş ve Çarşamba’da dört yüz kırk bir ve Terme 

ve Akçay’da iki yüz doksan beş ve Ünye’de bin ve Fatsa’da dokuz yüz ve emûr-î sancağa 

da'ir masarıf yekûnundan dâhi üç bin sekiz yüz on kuruş ki ceman yedi bin dört yüz kırk bir 

buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük yirmi beş bin kuruşun tevzi’çün 

 

Sayfa 262 

 

1876 

Gönen Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Gönen 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Gönen Na’ibi’ne hocagandan ve voyvodası Nazım zîde mecdihûya vesâ’ire [boş] kırk yedi 

senesi Cemâziye-l âhiresi gurresinden Zilhîccetüş-şerîfesi gayetine gelince vürûd iden defterin 

yekûnu elli beş bin dört yüz altmış buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on iki bin dört yüz 

altmış buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük kırk üç bin kuruşun tevzi’çün 
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1877 

Alaşehir Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Alaşehir 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Alaşehir Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük elli dokuz bin beş yüz altmış üç buçuk kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dokuz bin beş yüz altmış üç buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir 

yük elli bin kuruşun tevzi’çün 

 

1878 

Baliyanbolu Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, 

Baliyanbolu Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Baliyanbolu Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla vürûd 

iden defterin yekûnu yetmiş üç bin beş yüz otuz üç kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk altı bin otuz 

üç kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî altmış yedi bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1879 

Bayındır Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Bayındır 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Bayındır Na’ibi’ne ve voyvoda vekili vesâ’ire kırk yedi senesi Rebi’ü-l ahîrinin yirmi altıncı 

gününden Zilhîccetüş-şerîfe on beşincigünene gelince vürûd iden defterin yekûnu iki yük altı 

bin beş yüz elli dört buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on bin beş yüz elli dört buçuk 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük doksan altı bin kuruşun tevzi’çün 

 

1880 

İnegöl Aydın Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, İnegöl 

Aydın Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

İnegöl Aydın [boş], âyân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu elli dört bin sekiz yüz otuz dört kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk üç bin sekiz yüz otuz dört kuruşunu tenzîl ile sahhu’l bâkî elli bir bin kuruşun tevzi’çün 

 

1881 

Tire Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Tire Na’ibi’ne, 

âyân  vesâireye hükümdür. 

 

Bir sûreti  

Tire Na’ibi’ne ve voyvoda vekili vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu iki yük otuz üç bin dokuz yğz seksen altı kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on bin dört yüz seksen altı kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî iki yük 

yirmi üç bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1882 

Araç Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Araç 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Akhisar Geyve Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Muharremü-l harâmı 

gurresinden Zilhîccetüş-şerîfesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük altmış 

sekiz bin dört yüz elli kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on iki bin dört yüzelli kuruşunu tenzîl ile 

sahhu’-l bâkî bir yük elli altı binbin kuruşun tevzi’çün 

 

1883 

Birik Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Birik 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Birik Na’ibi’ne ve voyvoda vekili vesâ’ire [boş] bu def‘a Birik Kazâsı’na mûzaf Ovayemiş 

Kasabası’nın kırk yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla vürûd iden defterin yekûnu bir yük 

doksan iki bin altı yüz elli bir buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on bin altı yüz elli bir 

buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük seksen iki bin kuruşun tevzi’çün 
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1884 

Cerbaz Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Cerbaz 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Cerbaz Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu elli sekiz bin beş yüz otuz üç kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk iki bin beş yüz otuz üç kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî elli altı bin kuruşun tevzi’çün 

 

1885 

Birgi Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Birgi 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Birgi Na’ibi’ne ve voyvoda vekili vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla vürûd 

iden defterin yekûnu bir yük yirmi dört bin beş yüz yetmiş beş buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk yedi bin beş yüz yetmiş beş buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük on yedi bin 

kuruşun tevzi’çün 

 

1886 

Sultan Hisarı Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda Sultan 

Hisarı Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Sultan Hisarı Na’ibi’ne ve voyvoda vekili vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Hızırı 

i’tibarıyla vürûd iden defterin yekûnu yetmiş altı bin beş yüz doksan yedi buçuk kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk altı bin doksan yedi buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yetmiş bin beş 

yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1887 

Yenişehir Aydın Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda 

Yenişehir Aydın Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Yenişehir Aydın Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk yedi bin iki yüz altmış beş kuruşa bâliğ 
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olmuş bi’t-tedkîk dört bin iki yüz altmış beş kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî kırk üç bin 

kuruşun tevzi’çün 

 

1888 

Köşk Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Köşk 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Köşk Na’ibi’ne ve voyvoda vekili vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu on üç bin altı yüz altmış üç kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk dokuz yüz altmış üç kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on iki bin yedi yüz kuruşun 

tevzi’çün 

 

1889 

Birgi Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Birgi 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Birgi Na’ibi’ne ve voyvoda vekili vesâ’ire [boş] bu def‘a Birik Kazâsı’na mûzaf Keles 

Nahiyesi’nin kırk yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla vürûd iden defterin yekûnu otuz beş bin 

dört yüz elli beş kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin dört yüz elli beş kuruşunu tenzîl ile 

sahhu’-l bâkî otuz dört bin kuruşun tevzi’çün 

 

1890 

Amasya Sancağı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Amasya 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Amasya Na’ibi’ne ve voyvoda vekili vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu on üç bin altı yüz on yedi buçuk kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk yüz on yedi buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on iki bin yedi yüz 

kuruşun tevzi’çün 
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1891 

Kestel ma’a Nazilli Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, 

Kestel ma’a Nazilli Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kestel ma’a Nazilli Na’ibi’ne ve voyvoda vekili vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımından rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük elli üç bin doksan yedi 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on bin doksan yedi kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük 

kırk üç bin kuruşun tevzi’çün 

 

Sayfa 263 

 

1892 

Bozdoğan Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, 

Bozdoğan Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Bozdoğan Na’ibi’ne ve voyvoda vekili vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla 

vürûd iden defterin yekûnu yetmiş bir bin yedi yüz on iki buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk dört bin yedi yüz on iki buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî altmış yedi bin kuruşun 

tevzi’çün 

 

1893 

Beypazarı Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, 

Beypazarı Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Beypazarı Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk dokuz bin dört yüz altmış iki kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk bin dört yüz on iki kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî kırk sekiz bin kuruşun tevzi’çün 

 

1894 

Kuyucak Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Kuyucak 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Kuyucak Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla vürûd 

iden defterin yekûnu altmış üç bin altı yüz otuz altı kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin otuz 

altı kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî altmış bin altı yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1895 

Demirci Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Demirci 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Demirci Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Cemâziye-l âhiresi guresinden 

Zilhîccetüş-şerîfesinin on birinci gününe gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük seksen 

sekiz bin sekiz yüz yirmi iki kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on üç bin sekiz yüz yirmi iki 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük yetmiş beş bin160 kuruşun tevzi’çün 

 

1896 

Zeytunâbâd (?)  Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, 

Zeytunâbâd (?)  Araç Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Zeytunâbâd (?)  Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Receb-i şerîfi gurresinden 

Zilhîccetüş- şerîfesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu on üç bin altı yüz altmış altı 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört yüz on altı kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on üç bin iki 

yüz elli kuruşun tevzi’çün 

 

1897 

Edirne Sancağı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Edirne 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Edirne Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi üç bin yedi yüz doksan bir buçuk kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk bin doksan bir buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi iki bin yedi yüz 

kuruşun tevzi’çün 

                                                           
160 Oriijanal metinde 73000 yazıyor. 
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1898 

Havza Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Havza 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Havza Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Recebü’l-ferdi gurresinden 

Zilhîccetüş- şerîfesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi bin iki yüz seksen 

dokuz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yedi yüz seksen dokuz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî 

on dokuz bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1899 

Ladik Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Ladik 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Ladik Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Recebü’l-ferdi gurresinden Zilhîccetüş- 

şerîfesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi bir bin yüz otuz kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk yedi yüz otuz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi bin dört yüz kuruşun 

tevzi’çün 

 

1900 

Vezay Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Daday 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Daday Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Recebü’l-ferdi gurresinden 

Zilhîccetüş- şerîfesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu on altı bin beş yüz kırk üç 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk beş yüz kırk üç kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on altı bin 

kuruşun tevzi’çün 

 

1901 

Ermir Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Ermir 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden Ermir Voyvoda’sı ve ihtisab nazırı Tâhir Bey dâme mecdihûya 

ve na'ib vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden 

defterin yekûnu bir yük on altı bin altı yüz yetmiş kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on altı bin 

altı yüz yetmiş kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yedi yüz bin kuruşun tevzi’çün 

 

1902 

Sofya’dan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Sofya Na’ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Sofya Na’ibi’ne ve Mütesellimi zîde mecdihû  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı 

Kasımından rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük kırk bin sekiz yüz 

doksan iki kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk beş bin sekiz yüz doksan iki kuruşunu tenzîl ile 

sahhu’-l bâkî bir yük otuz beş bin kuruşun tevzi’çün 

 

1903 

Yenice-i Taraklı Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda 

Yenice-i Taraklı Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Yenice-i Taraklı Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük iki bin dört yüz seksen altı buçuk kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk altı bin dört yüz seksen altı buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî 

doksan altı bin kuruşun tevzi’çün 

 

1904 

Pazarcık Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Pazarcık 

Araç Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Pazarcık Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Cemâziye’l-evvelîsi  beşinci 

gününden kırk sekiz senesi Muharremü-l harâmı gurresine gelince vürûd iden defterin yekûnu 

elli altı bin seksen altı buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk otuz üç bin üç yüz otuz altı buçuk 

kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî elli iki bin yedi yüz elli tevzi’çün 
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1905 

Araç Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Araç 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Nevşehir Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Recebü’l-ferdi gurresinden 

Zilhîccetüş-şerîfesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu elli bir bin yirmi dokuz 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin yirmi dokuz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî kırk sekiz 

bin bin kuruşun tevzi’çün 

 

1906 

Tikveş Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Tikveş 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Tikveş Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi dört bin yüz üç kuruş üç paraya bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk bin yüz üç kuruş üç parası tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi üç bin kuruşun tevzi’çün 

 

1907 

Çöni Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Çöni 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Çöni Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu altmış sekiz bin beş yüz kırk altı kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk üç bin kırk altı kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî altmış beş bin beş yüz kuruşun 

tevzi’çün 

 

1908 

Kara Karye Kazâsı’ndan alınacak Vergi miktarı husûsunda, Kara Karye Na’ibi’ne, 

âyân  vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Kara Karye Na’ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük yirmi bin yedi yüz altmış kuruşa bâliğ olmuş bi’l-

müte‘âlâ ol vecihle tevzi‘ i iktiza eylediği beyanıyla  

 

1909 

Yenice-i Vardar Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, 

Yenice-i Vardar Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Yenice-i Vardar Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu doksan iki bin altı yüz yirmi kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk altı bin yüz yirmi kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkîseksen altı bin beş yüz kuruşun 

tevzi’çün 

 

Sayfa 264 

 

1910 

Güvercinlik Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, 

Güvercinlik Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Güvercinlik Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu altmış bir bin yedi yüz otuz dokuz kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk üç bin otuz dokuz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî elli sekiz bin yedi yüz 

kuruşun tevzi’çün 

 

1911 

Mesuri Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Mesuri 

Araç Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Mesuri Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi yedi bin yüz kırk sekiz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk bin yüz kırk sekiz kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi altı bin kuruşun tevzi’çün 
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1912 

Biga Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Biga 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Biga Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu yetmiş yedi bin yedi yüz dört kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki 

yüz dört kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yetmiş yedi bin beş yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1913 

Medine Nahiye’sinden alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Medine 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Medine Nahiye’si Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu dört bin iki yüz kırk yedi kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk iki yüz kırk yedi kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî dört bin kuruşun tevzi’çün 

 

1914 

Ber mantûk-ı emr-î ‘âli  tevzi ve taksim olunduğu natık vârid olân î‘lâm mûcibince berât-ı ‘âli  

şerh verildi  

Fi 5 R 48 

Vize Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Araç 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Vize Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu kırk üç bin altı yüz yetmiş kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin 

yüz yetmiş kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî kırk bin beş yüz kuruşun tevzi’çün. 

 

1915 

Ber mantûk-ı emr-î ‘âli tevzi ve taksim olunduğu natık vârid olân î‘lâm mûcibince berât-ı ‘âli  

şerh verildi  

Fi 5 R 48 
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Pınar Hisarı Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Pınar 

Hisarı Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Pınar Hisarı Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk bir bin sekz yüz otuz bir kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk üç bin otuz bir kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz sekiz bin sekiz yüz kuruşun 

tevzi’çün. 

 

1916 

Mendehorya Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda 

Mendehorya Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Mendehorya Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu elli üç bin iki yüz doksan iki kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk üç bin iki yüz doksan iki kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî elli bin kuruşun 

tevzi’çün. 

 

1917 

Labseki Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Labseki 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Labseki Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu doksan beş bin dört yüz seksen bir kuruş otuz sekiz paraya 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört bin dört yüz seksen bir kuruş otuz sekiz parasını tenzîl ile sahhu’-l 

bâkî doksan bir bin kuruşun tevzi’çün. 

 

1918 

Ber mantûk-ı emr-î ‘âli  tevzi ve taksim olunduğu natık vârid olân î‘lâm mûcibince berât-ı ‘âli  

şerh verildi  

Fi 5 R 48 

Kırıkkilise Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, 

Kırıkkilise Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Kırıkkilise Na’ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz yedi bin beş yüz on üç buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk iki bin beş yüz on üç buçuk kuruşunu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz beş bin kuruşun 

tevzi’çün. 

 

1919 

Selanik‘den alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Selanik Araç 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Selanik Na’ibi’ne vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu yirmi üç bin dokuz yüz altmiş altı kuruş on altı paraya bâliğ olmuş 

bi’l-müte‘âlâ ol vecihle tevzi‘ i iktiza eylediği beyanıyla 

 

1920  

Ömer Hisarı Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Ömer 

Hisarı Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

‘Ömer Hisarı Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu doksan üç bin yedi yüz doksan kuruşa bâliğ olmuş bi’l-

müte‘âlâ ol vecihle tevzi’çün 

 

1921 

Vidin Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Vidin 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Vidin Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu doksan yedi bin altı yüz üç kuruşa bâliğ olmuş bi’l-müte‘âlâ ol 

vecihle tevzi’çün  
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1922  

Ezine-i Kazdağı Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda 

Ezine-i Kazdağı Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Ezine-i Kazdağı Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu altmış sekiz bin dokuz yüz yirmi dokuz kuruşa 

bâliğ olmuş bi’l-müte‘âlâ ol vecihle tevzi’çün 

 

1923 

Kala-i Sultaniye Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda 

Kala-i Sultaniye Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kala-i Sultaniye Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu elli dört bin yüz kırk beş kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk iki bin yüz kırk beş kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî elli iki bin kuruşun tevzi’çün  

 

1924 

Ahyolu Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Ahyolu 

Araç Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Ahyolu Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla vürûd iden 

defterin yekûnu kırk dört bin iki yüz beş kuruş otuz paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin iki 

yüz beş kuruş otuz parası tenzîl ile sahhu’-l bâkî kırk bir bin kuruşun tevzi’çün  

Fi Evâsit-i S 48 

 

1925 

Güzel Hisar Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Güzel 

Hisar Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Güzel Hisar Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk dokuz bin yedi yüz yirmi üç kuruşa bâliğ 
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olmuş bi’t-tedkîk üç bin yirmi üç kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî kırk altı bin yedi yüz kuruşun 

tevzi’çün  

 

1926 

Kayacık Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Kayacık 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kayacık Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı hâzırı i’tibarıyla defterin 

yekûnu kırk dokuz bin yedi yüz elli üç kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin yedi yüz elli üç 

kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî kırk altı bin kuruşun tevzi’çün  

 

1927 

Ilıca-i Saruhan Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, 

Ilıca-i Saruhan Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Ilıca-i Saruhan Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi sekiz bin üç yüz bir kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk iki bin bir kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi altı bin üç yüz kuruşun tevzi’çün 

 

1928 

İhtimat Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, İhtimat 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

İhtimat Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu on dört bin altı yüz seksen kuruş iki paraya bâliğ olmuş 

bâ‘de-l müte‘âlâ ol vecihle tevzi‘  iktiza eylediği beyanıyla  

 

1929 

Birun Âbâd Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Birun 

Âbâd Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

 

 



527 

 

Bir sûreti  

Birun Âbâd Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk sekiz senesi Muharremü-l harâmı 

i’tibarıyla vürûd iden defterin yekûnu seksen yedi bin sekiz yüz yirmi bir kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk beş bin sekiz yüz yirmi bir kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî seksen iki bin kuruşun 

tevzi’çün  

 

1930 

Havvas-ı Mahmûd Pâşâ Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı 

husûsunda, Havvas-ı Mahmûd Pâşâ Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Havvas-ı Mahmûd Pâşâ Na’ibi’ne vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi sekiz bin seksen yedi kuruş otuz beş paraya 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin seksen yedi kuruş otuz beş parasını tenzîl ile sahhu’-l bâkî 

yirmi altı bin kuruşun tevzi’çün  

 

1931 

Atanos Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Atanos 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Atanos Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Muharremü-l harâmı gurresinden kırk 

sekiz senesi Muharremi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük yirmi yedi bin üç 

yüz otuz altı buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk sekiz bin yüz otuz altı buçuk kuruşu tenzîl 

ile sahhu’-l bâkî bir yük on dokuz bin iki yüz kuruşun tevzi’çün  

 

Sayfa 265 

 

1932 

Samako Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Samako 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kapucû-başılarından Samako Nazırı Seyyid Mehmed Hüsrev Bey dâme mecdihûya na'ib 

vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden defterin 
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yekûnu on iki bin altı yüz seksen iki kuruş on altı paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk altı yüz 

seksen iki kuruş on altı parasını tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük on iki bin kuruşun tevzi’çün  

 

1933 

Cesvarkine (?) Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, 

Cesvarkine (?) Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Cesvarkine (?) Na’ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk sekiz bin iki yüz yirmi kuruşa bâliğ olmuş bâdel 

müte‘âlâ ol vecihle tevzi‘  iktiza eylediği beyanıyla  

 

1934 

Kakive (?) Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Kakive 

(?) Araç Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kakive (?) Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük yetmiş beş bin dört yüz on üç kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on iki bin dört yüz on üç kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük altmış 

üç bin kuruşun tevzi’çün  

Fi Evâhir-i S 48 

 

1935 

Küre Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Küre 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Küre Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz bin iki yüz kırk yedi kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk 

iki bin kırk yedi kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi sekiz bin iki yüz161 kuruşun tevzi’çün  

 

 

 

                                                           
161 Orijinal metinde 27000 yazıyor. 
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1936 

Seke Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Seke 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Seke Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi sekiz bin beş yüz yirmi sekiz kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk bin beş yüz yirmi sekiz kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi yedi bin kuruşun 

tevzi’çün  

 

1937 

Enay Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Enay Araç 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Enay Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz sekiz bin iki yüz kırk dört buçuk kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk iki bin iki yüz kırk dört buçuk kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz altı bin kuruşun 

tevzi’çün  

 

1938 

Eşme Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Eşme 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Eşme Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk üç bin üç yüz kırk beş kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk 

iki bin üç yüz kırk beş kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî kırk bir bin kuruşun tevzi’çün  

 

1939 

Şehirköy Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Şehirköy 

Araç Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Şehirköy Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Cemâziye-l âhiresi gurresinden 

zilkaidetüş-şerîfesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük seksen bir bin dört 
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yüz doksan altı kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on üç bin dört yüz doksan altı kuruşu tenzîl ile 

sahhu’-l bâkî bir yük altmış sekiz bin kuruşun tevzi’çün                                   

Fi Evâhir-i S 48 

 

1940 

Reştovi Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Reştovi 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Reştovi Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu elli iki bin yedi yüz yirmi beş kuruşa bâliğ olmuş bâdel 

müte‘âlâ ol vecihle tevzi‘  iktiza eylediği beyanıyla  

 

1941 

Silivri Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Silivri 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Silivri Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi iki bin iki yüz elli beş kuruşa bâliğ olmuş bâdel 

müte‘âlâ ol vecihle tevzi’çün  

 

1942 

Brahve Kazâsı’ndan alınacak Vergi miktarı husûsunda, Brahve Na’ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Kapucû-başılarından Brahve Â’yânı ‘Osman dâme mecdihûya ve Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire 

[boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz 

beş bin dokuz yüz kuruşa bâliğ olmuş bâdel müte‘âlâ ol vecihle tevzi‘  iktiza eylediği 

beyanıyla  

 

1943 

Okça Kazâsı’ndan alınacak Vergi miktarı husûsunda, Okça Na’ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 
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Bir sûreti  

Okça Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu beş bin beş yüz yetmiş altı kuruşa bâliğ olmuş bâdel müte‘âlâ ol 

vecihle tevzi’çün  

 

1944 

Gelibolu Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Gelibolu 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Gelibolu Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Recebü’l-ferdi gurresinden 

Zilhîccetüş-şerîfesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu altmış dört bin yüz kırk bir 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk sekiz bin yüz kırk bir kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî elli altı bin 

kuruşun tevzi’çün  

 

1945 

Çermik Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Çermik 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Çermik Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz dokuz bin sekiz yüz otuz dokuz kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk  

bin sekiz yüz otuz dokuz kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz sekiz bin kuruşun tevzi’çün 

 

1946 

Eyorack (?) Kazâsı’ndan alınacak Vergi miktarı husûsunda, Eyorack (?) Na’ibi’ne, 

âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Eyorack (?) Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu elli dokuz bin dört yüz elli iki kuruş otuz sekiz paraya 

bâliğ olmuş bâdel müte‘âlâ ol vecihle tevzi’çün  
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1947 

Pelune Kazâsı’ndan alınacak Vergi miktarı husûsunda, Pelune Na’ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Pelune Na’ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu kırk beş bin yedi yüz altmış altı kuruş otuz altı paraya bâliğ olmuş 

bâdel müte‘âlâ ol vecihle tevzi’çün  

 

1948 

İzladi Kazâsı’ndan alınacak Vergi miktarı husûsunda, İzladi Araç Na’ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

İzladi Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu yirmi sekiz bin dört yüz elli bir kuruşa bâliğ olmuş bâdel müte‘âlâ 

ol vecihle tevzi‘  iktiza eylediği beyanıyla  

Fi Evâhir-i Râ 48 

 

1949 

Araslı Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Araslı 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Araslı Nahiye’si Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu on sekiz bin üç yüz sekiz buçuk kuruşa bâliğ 

olmuş bi’t-tedkîk bin üç yüz sekiz buçuk kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî on yedi bin kuruşun 

tevzi’çün  

Fi Evâhir-i Râ 48 

 

1950 

Eğridere Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Eğridere 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Eğridere Palanka’sı Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk üç bin altı yüz yetmiş dokuz kuruş beş 

paraya bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin altı yüz yetmiş dokuz kuruş beş parası tenzîl ile sahhu’-l 

bâkî kırk bin kuruşun tevzi’çün                                                                                     

Fi Evâhir-i  Râ 48 

 

1951 

Yenişehir Beruse’den alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Yenişehir 

Beruse Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Yenişehir Beruse Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Muharremü-l harâmı 

gurresinden Zilhîccetüş-şerîfesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu iki yük otuz yedi 

bin iki yüz elli beş buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on bin iki yüz elli beş buçuk kuruşu 

tenzîl ile sahhu’-l bâkî iki yük yirmi altı bin kuruşun tevzi’çün  

Fi Evâsit-i Râ 48 

 

Sayfa 266 

 

1952 

Aydıncık Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Aydıncık 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Aydıncık Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi sarefü-l hayr-ı gurresinden kırk 

sekiz senesine gelince vürûd iden defterin yekûnu iki yük kırk bin sekiz yüz yetmiş sekiz 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk on altı bin üç yüz yetmiş sekiz kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî 

iki yük yirmi dört bin beş yüz kuruşun tevzi’çün  

Fi Evâsit-i Râ 48 

 

1953 

Söğüt Kazâsı’ndan alınacak Vergi miktarı husûsunda, Söğüt Araç Na’ibi’ne, âyân  

vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Söğüt Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi saferü-l hayrın onuncu gününden 

kırk sekiz senesi Saferü’l hayr-ı evasıtına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük kırk üç 

bin kuruşa bâliğ olmuş bâdel müte‘âlâ ol vecihle tevzi‘  iktiza eylediği beyanıyla  

Fi Evâsıd-i Râ 48 

 

1954 

İnsuyu Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, İnsuyu 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

İnsuyu Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu beş bin yüz on iki kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yüz on 

iki kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî beş bin kuruşun tevzi’çün  

 

1955 

Araç Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Araç 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Doğan Hisarı Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu yirmi bir bin dört yüz yirmi dört buçuk kuruşa bâliğ olmuş 

bi’t-tedkîk bin dört yüz yirmi dört buçuk kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî yirmi bin kuruşun 

tevzi’çün 

 

1956 

Çatalca Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Çatalca 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Çatalca Na’ibi’ne vesâ’ire [boş] kırk altı senesi Cemâziye’l-evvelîsi  gurresinden kırk sekiz 

senesi saferü-l hayr-ı gayetine gelince yirmi iki aylık olmak üzere vürûd iden defterin yekûnu 

on altı bin dört yüz doksan yedi kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört yüz doksan yedi kuruşu 

tenzîl ile sahhu’-l bâkî on altı bin kuruşun tevzi’çün  
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1957 

Ilgın Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Ilgın 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Ilgın Na’ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu otuz sekiz bin seksen üç kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin seksen 

üç kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz altı bin kuruşun tevzi’çün  

 

1958 

Akşehir Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Akşehir 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Akşehir Na’ibi’ne vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince 

vürûd iden defterin yekûnu bir yük on yedi bin yirmi dört kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk dört 

bin beş yüz yirmi dört kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük on iki bin beş yüz kuruşun 

tevzi’çün  

 

1959 

Araç Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Araç 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Doğan Hisar Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] bu def‘a Der ‘Âliyye hanı ve (...) kırk yedi 

senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu on dokuz bin sekiz 

yüz doksan dört buçuk kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk bin üç yüz doksan dört buçuk kuruşu 

tenzîl ile sahhu’-l bâkî on sekiz bin beş yüz kuruşun tevzi’çün  

 

1960 

Gaffarbad Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, 

Gaffarbad Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Gaffarbad Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Recebü’l-ferdi gurresinden 

Zilhîccetüş-şerîfesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu otuz altı bin üç yüz on dokuz 
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kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin on dokuz kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz dört bin üç 

yüz kuruşun tevzi’çün  

 

1961 

Sudirhemi Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, 

Sudirhemi Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Sudirhemi Nahiye’si Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] bu def‘a sudirhemi Na’ibi’ne bi’l-vesile 

Karyesinin kırk yedi senesi Recebü’l-ferdi gurresinden Zilhîccetüş-şerîfesi gayetine gelince 

vürûd iden defterin yekûnu otuz sekiz bin yüz otuz beş kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin 

yüz otuz beş kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz altı bin kuruşun tevzi’çün  

 

1962 

Esmaklu Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Esmaklu 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Esmaklu Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı Hızırına 

gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk bir bin yedi yüz otuz dokuz kuruşa bâliğ olmuş bi’t-

tedkîk iki bin iki yüz otuz dokuz kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz dokuz bin beş yüz 

kuruşun tevzi’çün  

 

1963 

Akhisar Saruhan Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, 

Akhisar Saruhan Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Akhisar Saruhan Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Kasımından rûz-ı 

Hızırına gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük on sekiz bin dokuz yüz otuz beş kuruşa 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk yedi bin dokuz yüz otuz beş kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük on 

bir bin kuruşun tevzi’çün  

 

 

 



537 

 

1964 

Konya Sancağı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Konya 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Konya Na’ibi’ne, âyân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Recebü’l-ferdi gurresinden Zilhîccetüş-

şerîfesi gayetne gelince vürûd iden defterin yekûnu bir yük yirmi beş bin kuruş yirmi paraya 

bâliğ olmuş bi’t-tedkîk beş bin kuruş yirmi parasını tenzîl ile sahhu’-l bâkî bir yük yirmi bin 

kuruşun tevzi’çün  

 

1965 

Hadim Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Hadim 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür.Bir sûreti  

Hadim Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Recebü’l-ferdi gurresinden 

Zilhîccetüş-şerîfesi gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu kırk bir bin dört yüz beş 

kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin beş kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz dokuz bin dört 

yüzkuruşun tevzi’çün  

 

1966 

Gördek Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Gördek 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Gördek Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla vürûd iden 

defterin yekûnu elli dokuz bin yüz yetmiş iki kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin altı yüz 

yetmiş iki kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî elli beş bin kuruşun tevzi’çün 

 

1967 

Darende Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Darende 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Darende Na’ibi’ne ve voyvoda vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi rûz-ı Hızırı i’tibarıyla vürûd 

iden defterin yekûnu doksan altı bin dört yüz yirmi sekiz kuruş on paraya bâliğ olmuş bi’t-
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tedkîk dört bin dört yüz yirmi sekiz kuruş on parasını tenzîl ile sahhu’-l bâkî doksan iki bin 

kuruşun tevzi’çün  

  

1968 

Dere Dağı Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Dere 

Dağı Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Dere Dağı Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk yedi senesi Ramazan-ı şerîf gurresinden kırk 

sekiz senesi Muharremü-l harâmı gayetine gelince vürûd iden defterin yekûnu yetmiş beş bin 

doksan iki kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk üç bin altı yüz doksan iki kuruşu tenzîl ile sahhu’-l 

bâkî yetmiş iki bin kuruşun tevzi’çün 

 

1969 

Atanos Kazâsı’ndan alınacak vergide yapılan indirimin miktarı husûsunda, Atanos 

Na’ibi’ne, âyân  vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Atanos Na’ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] kırk sekiz senesine mahsuben vürûd iden defterin 

yekûnu otuz yedi bin dokuz yüz kırk altı, beş kuruşa bâliğ olmuş bi’t-tedkîk iki bin dokuz yüz 

kırk altı, beş kuruşu tenzîl ile sahhu’-l bâkî otuz beş bin kuruşun tevzi’çün  

 

1970 

Bu hüküm terkin edilmiştir 

 

Sayfa 267 

 

1971 

Amerika tüccarlarından alınan gümrük vergilerinin, Fransa’dan alınan vergiden fazla 

olduğu bu konunun bu güne kadar böyle olmasına rağmen, bundan sonra tücarlardan 

alınan vergilere eşitlik getirilmesi husûsunda, İzmir İhtisabı Nazırı Tâhir Bey’e 

hükümdür. 

Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden İzmir İhtisabı Nazırı olub İzmir gümrüğü idâresi dâhi 

‘uhdesine mahdûd olân Tâhir Bey dâme mecdihûya hüküm 
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Amerika tüccarının kıbeli-l vahide rüsûm gümrükleri Fransalû tüccarlardan yüzde on beş fazla 

ile almış olduğundan baʻde-l muahedeye ol vecihle mutalebe olunmakta olduğunu ve bu 

husûs ise muta‘addid olân ‘Ahidname-i Hümâyûn menafî-i olacağı Amerika maslahatgüzârı 

bizim akit kağıtlar takdimiyle inha ve bağde’l yevm rüsum gümrükleri Fransa t‘arifesini 

mûcibim olunmuş olduğu idüb ‘Ahidname-i Hümayû’num Amerika tüccarının rüsûmat 

gümrükleri mezir müsaadeye mazhar olân ol tüccarı misillü alınması münderiç olarak Fransa 

ta‘rifesine netifen alınması musarrah olmaklığına ve bunların dâhi henüz ta‘rifeleri tanzim 

olunmaması idüğüne bina'en Amerika tüccarı için müceddeden bir kıta tarife tanzimi lâzım 

gelip ancak Saltanat-ı Seniyye’m ile Amerika Devlet-i beyninde henüz akd muâhede olunmuş 

olmadığundan el-hâletü hazihi bir nefer ser kâtib-i ve bir nefer adamlarından başka 

Dersa‘âdet’imden, tüccarı bulunmamak ve kendisinin dâhi emir-i ticaretinde pekde ma‘lûmatı 

olmamak hasebiyle şimdilerde tefrika tanzimi mümkün olamayacağını maslahatgüzâr 

mûmâileyh i‘tizarı sûret-i yedden ve Fransalu ta‘rifesinden on beş fazla ile rüsûm-u gümrük 

dâhi alınması dâhi ahidname-i Hümâyûn’a menafî-i olacağını dermiyan edib dafi‘an memâlik-

i mahrusemde Amerika ticaretine henüz (…) gelemeyerek el-hâletü hazihi Dersa‘âdet’ime ve 

Amerika’da senede birkaç gemileri vürûd etmekte olduğundan ve bu tarâfın dâhi tüccarı 

bulunmadığından maslahatgüzâr mûmâileyhin i‘tizarı becâ gönderip ve Fransa t‘arifesinden 

yüzde on beş fazla ele geçerek alınması sûreti ahitname’i Hümâyûn’uma mugayir olub şöyle 

ki Fransa tarifesinin bu günlerde müddefi müteferriz olarak yeniden bir tasarrufa tanzimi 

lâzım geleceğinden zikrolunan tasarrufanın sözü kesilip tanzimine mübaşeret olunduğu 

esnada Amerika t‘arifesine dâhi bir sûret virilmek üzere işbu sene’ mübareke rebiülevvelinin 

on sekizinci gününden itibaren bunların rüsûm-ı gümrüklerinin dâhi Fransa tarifesine natifen 

alınması husûsuna İrade’i ‘Âliyye’m ta‘allûk iderek sûret-i icrası Asitane-i Sa‘âdet’im 

Gümrük Emini’ne tenbih olunmuş olmağla sen ki mûmâileyhsin vusûl-i emr-î şerîfimde sen 

dâhi keyfiyeti İzmir ve tevabı‘ı gümrükleri me’mûrlarına ifade ve tefhim berle yevmi 

mezkûrdan itibaren tarife’i mezkûre tanzimine değin Amerika tüccarı rüsûm ve gümrüklerinin 

dâhi Fransa t‘arifesinden atfen alınması husûsuna ikdam ve mübâderet eylemeğin fermânım 

olmağın tenbihen ve ‘ilamen mahsûsen işbu emr-î celilü-l kadrîm isdâr ve [boş] ile tesyâr 

olunmuşdur imdi keyfiyet m‘alûmun  oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve hareketle infal 

emir ve İrade-i Seniyye’me ziyâde ikdam ve dikkat ve hilafından tevakkî ve müba’aded 

eylemen bâbında  

Fi Evâhir-i  Râ 248 
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1972 

Otuz kırk neferden oluşan İyal Fraklarının Terkos Gölü’nde avlanmaları ve 

kendilerinden vergi alınmaması husûsunda, Bergos Kazâsı Na’ibi’ne hükümdür. 

Bergos  Kazâsı Na’ibi’ne ve kazâ mezbûr voyvodası (boş) zide kadruhûya hüküm 

‘Âsakir-i Mansûre-i Şahane’me muktezi kömür sarf ve nakil olunmak rüsumat balta vesa’ire 

olarak ve elli bin kuruş birle hasılat-ı seniyyesi canib-i miriye ve gayrı ez masarıfat kusuru 

menafî-i‘i mukata’ât hazine-i seniyye te’diye ve ita kılınmak şartıyla iki yüz kırk beş 

senesinden itibaren hazine-i mezkûre tarafından Istıranca Çorbacısı Yorgaki nam zımmiye 

ihale olunan  Çatalca ve Bergos  Nahiyelerinde Dane ve Elecik ve Baş nam üç ‘aded   miri 

mandıralara (…) dahilinde bulunan Terkos Gölün’ün senevi üç bin beş yüz kuruş bedeli 

intizamı zikrolunan korular hasılatına hazır olarak kırk beş  ve kırk altı seneleri muhasebeleri 

ledi-l meşrube kırkaltı senesi menafî-i‘i kırk beş senesine başka (…) olduğundan keyfiyet 

mersûmdan sual olundukta bu sûret zikr olunan gölden aharın lâyıkıyla balık saydına rüsumatı 

ahzına ol havalide olan Ayal Firaklarının mümana‘atlarından işaret eylediğine ifade ve taife’i 

mersûmede bütün gün dâhi mümana‘atları men‘ olmazdan kırk yedi senesi hasılatı menafî-i‘ 

şöyle dursun salifüz zikir koruların bedeli iltizama fark etmeyecek derecelerde tenzil 

edeceğini  (…) mersûmun işbu ifadesini bazı erbab-ı vukuf dâhi tasdik ve te’yid eylemiş olup 

husûs mezbûr zamnında ta’ife’i mersûme yedlerine Divân-ı Hümâyûn’um tarafından emr-î 

‘âli  mersûmlardan yalnız otuz kırk neferin kefan nakli ve te‘aşşileriçün  zikrolunan gölün 

sayd eyledikleri mahiden rüsum alınmamasını vesa’ire sayad taifan mersûmlar tarafından 

mümana‘at olunmaması muhtevi ve taife’i mersûmenin bu vecihle harekat (silik) cesaretleri 

hem fermân-ı Hümâyûn’um hilafı ve hemde mukata’ât hazinesi menafı‘ının (…) müeddi 

olacağı bedihi olmaktan naşi husûs mezbûrun men ve def‘iyle menafî-i‘ mezkûrenin (…) 

vefayesi lazımeden olduğuna mebni zikrolunan göl kırk yedi senesine mahsub çorbacı 

mersûm tarafından talibine ihtiram ve kefan nakli te‘aşşişeriçün mersûm kızakların fakat otuz 

kırk neferin sayd ettikleri mahiden rüsum iltimas ve buna kanaat etmeyipte mültezimi 

tarafından ta‘yin  bulunan sayadın sayd edecekleri mahiyet rüsum alınmamak ve buna kana‘at 

olunmayub da (…) tarafından t‘ayin olunan saydaların sayd idecekleri mahi hakkında rüsumat 

ahzında bir güne mümana‘at ederler ise kendi nefsleriçün sayd edecekleri mahiden dâhi (silik) 

rüsum alınacağından gayrı te’diyat-ı lâzımeleri dâhi icrâ olunacağını bilip ona göre atâle-i 

deyt  ta‘diyat mücanebet olunmak üzere emr-î şerifim isdârıyla hazine mezkûreye ilmühaberi 

itası husûsunu Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden hâlâ mukata’ât nazırı iftihar Mehmed Emin 

dâme mecdihû bâ-takrîr inha ve ilam ve bil- fiil Baş Defterdarım ‘Âli Necib Bey dâme 

ulüvvuhu dâhi ifade ve ifham etmeleriyle veçhi meşruh üzere amel olunmak fermanım 



541 

 

olmağın tenbihen ve te’kiden mahsusen işbu emr-î celilü-l kadrim isdâr ve tesyâr olunmuştur 

imdi keyfiyet m‘alûmunuz oldukta bir minval-i muharrer amel ve harekete dikkat ve mugayiri 

vazi‘ tecvizden tehaşi ve mücanebet eylemeniz babında 

Fi Evâhir-i  Râ 48 

 

Sayfa 268 

 

1973 

Deniz yolu ile Samsun’a gönderilen, 12 kıta top ve ol miktar kabaklu ve bunların 50 çift 

koşumlarını götürmekle görevli topçu neferatının ihtiyaçlarının karşılanması husûsunda 

Samsun’dan söz edilen yerlere varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların 

kadılarına, naiblerine, âyân, voyvodagan, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş 

erlerine hükümdür. 

Samsun’dan zikri âtî mahale varınca yol üzerinde vâki’ kazâların kuzat ve nevvâbına ve ‘ayan 

ve voyvodagan ve vucuhu memleket ve bi-l cümle işerlerine hüküm 

Hâlâ Trabzon mülhakatlı Sivas Valisi ve Canik Muhasılı Düstur-ı Vezirim ‘Osman Pâşâ 

iclaluhu ma‘iyetiçün irsâli İrade-i Seniyye’m muktezasından olan mükemmel mühimmatlu on 

iki kıta top ve ol miktar kabaklu ve bunların elli çift koşumları Ma’a  zabıtan malumu-l miktar 

topçu neferatı ile bu taraftan bahren Samsun’a gönderilmiş olduğundan bahisle Samsun’dan 

meşarûnîleyhin  bulunduğu mahale varınca neferat merkûmenin yedlerinde olan talimname 

mûcibince birer gecelik iktiza eden ta‘yinatlarının kazâlar tarafından seri‘an tedarik ve itasıyla 

merfihen savb-ı maksuda irsallerine ihtimam ve dikkat olunmak babında emr-î şerifim südûru 

Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden Tophâne-i ‘Âmire ve Hamirehâne-i ma‘murem nazırı iftihar 

‘Arif Bey dâme mecdihû tarafından bâ-takrîr ifade ve inha olunmaktan naşi siz ki kuzat  ve 

nuvvab vesa’ire mumi ileyhimsiz  veçhi meşruh üzere amel ve harekete mübaderet eylemeniz 

fermanım olmağın mahsusen işbu emr-î celilü-l kadrim isdâr ve tesyâr olunmuştur imdi 

zikrolunan top ve mühimmat ile neferat merkûme Samsunda meşarûnîleyhin bulunduğu 

mahale varınca her hanginizin taht-ı hükümet ve Kazâsına dahil olur ise neferat merkûmenin 

yedlerinde olan ta‘limname mûcibince birer gecelik ta‘yinat lâzımelerinin kazâlarınız 

taraflarından seri‘an tedarik ve itasıyla bir an akdem savb-ı memura ahalilerine ihtimam  ve 

dikkat eylemeniz İrade-i Seniyye-i Mülûkâne’m muktezasından idüğü ve esnayı râhda bir 

mahalde neferat merkûmeye ta‘yinat husûsunda bir güne zarûret ve muzayeka çektirilmemek 

misillü vazi‘ ve halet-i vuku‘na ber-vecihle rıza-yı Hümâyûn’um olduğu ma‘lumunuz oldukta 



542 

 

ber minval-i muharrer amel ve harekete mezid-i ikdam ve gayret ve hilafından tevki ve 

müba’aded   eylemeniz babında 

Fi Evâhir-i  Râ 48 

 

1974 

Mir Mustafa Reşid Bey Dersa‘âdet’ten, adı geçen yere gittiği esnada ihtiyaçlarının 

karşılanması husûsunda, Dersa‘âdet’imden, söz edilen yerlere varıp gelince yol üzerinde 

var olan kazâların kadı, naib, âyânlarla, memleketin ileri gelenlerine ve bi’l-cümle iş 

erlerine hükümdür. 

Dersa‘âdet’imden, zikri âtî mahale varıp gelince yol üzerinde vâki’ kazâların kuzat ve nevvâbı 

zide fazlühûm ve a’yan ve vucuhu memleket ve bi-l cümle işerlerine hüküm 

Hâlâ imdi Divân-ı Hümâyûn’um olup bu def‘a muktezayı irade-i isabet ade’i şehriyaranem 

üzere bazı meham ve tebligat seniyye zamnında bil-fi’il Sadr-ı ‘Azam’ım senude şeyh ve 

Serdar-ı Ekrem menasuru-ı ilmim canibine me'mur kılınan Mir Mustafa Reşid dâme mecdihû 

Dersa‘âdet’imden, cânib-i meşarûnîleyhe varup gelince esnâyı râhda herhanginizin tahtı 

hükümet ve Kazâsına dâhil olur ise hakkında levazım mühimme süvari ve hidmet ve merâsim 

tevkir ve ri‘âyetin kemayen bagi icrâ ve iktiza eden kiracıvanlarından verilen ahkam-ı şerifem 

mûciblerince gayet dinç ve tevan olarak serian tedarik ve itasıyla salimen ve mürfehimen 

imrarı husûsuna bil-ittifak mezid-i itina ve dikkat eylemeniz fermanım olmağın tenbihen ve 

ikdâmen mahsusen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve tesyâr olunmuştur imdi mûmâileyhin 

Dersa‘âdet’imden, sadr-ı ‘âzam ım meşarûnîleyhin bulunduğu mahale varup gelince 

kazâlarınıza vürûdunda hakkında merasimi mühimme tenvazı ve hizmeti kemâliyle icrâ ve 

deyni ve iktiza eden bargirleri deynim ve bevvab olarak serian i‘tâ  eylediği kemâli selamet ve 

istirahatle imrarını sizden kat‘i matlûb-u Mülükâne’m idüğü ve bu babda imaz ve beta‘in ve 

kusur ve rehavetle bir mahalde düçar-ı zahmet ve meşakkat olmasına kat‘i rızâ-yı şerifim 

olmadığı m‘alûmunuz oldukta ber vech-i muharrer ‘amel  ve harekete bila (…) kemâli itina ve 

gayret ve hilafı vâzi‘ tecvizden hazer ve mücanebet eylemeniz bâbında  

Fi Evâhir-i  Râ 48 

 

1975 

Ordu-yu Hümâyûn’a memur kılınan Sadi zîde mecdihû nunyol esnasında ihtiyaçlarının 

karşılanması husûsunda, Üsküdar’dan Ordu-yu Hümâyûn’uma varup gelince var olan 

hakimler vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Üsküdar’dan Ordu-yu Hümâyûn’uma varup gelince vâki‘ hükkâm vesa’ire [Boş] Asakir-i 

Hassa’i şahane katibi olup bu def‘a bi-l irade Ordu-yu Hümâyûn’a me'mur kılınan S‘adi zîde 

mecdihû nun Ordu-yu mezkûre varup gelince hakkında merasimi mühimme tenvari ve hareket 

ihdasıyla ve menzil bargirleri tüvânâ olarak derhal i‘tâ  ve muhakkak ve muhatara olan bir 

yerde dâhi miktarı vâki‘ müslim cebelü neferatı tetkik olunarak mürfihen ve salimen imrarı 

içün  

Aslına tatbiken  

 

1976 

Edirne havalisinden otuz iki nefer demirci ustası irsâl kılındığını natık vürûd iden ‘ilâm  ve 

tahrirat mazmûnlarından bâ fermân-ı ‘âli şerh verildi    

Fi 11 B 248 

Tophane-i Amire’de araba inşası hizmetinde istihdam edilmek üzere 100 nefer demirci 

işçisinin acilen gönderilmesi husûsunda, Edirne Mollası’na ve Dergâh-ı Mu‘allam  

Kapucû-başılarından Çermik Kâim-makâmı Ahmed Bey ve Tekfur Dağı Na'ibi’ne ve 

Çermik Sancağı’nda var olan kazâların kadı, naib, âyân , memleketin ileri gelenleri ve 

bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Edirne Mollası’na ve Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başlarından Çermik Kâim-mâkamı Ahmed 

dâme mecdihûya ve Tekfur Dağı Na'ibi’ne ve Çermik Sancağı’nda vâki’ kazâların kûzat ve 

nevvâb ve â’yân  ve vücûh-î memleket ve bi-l cümle işerlerine hüküm 

Tophane-i Âmire’mde araba inşası hizmetinde istihdam olunmakta olan amelenin birazı 

mukaddemce Ordu-yu Hümâyûn’um canibine me'mur olan bölük taburlara verilerek bâkîsi 

dâhi mühimmatın kesretine mebni derece’i kifayeden el-hâletü hazihi derhal inşa ederli 

arabaların pek uzağında ikmal ve  (...)  vücûhda olarak bu dâhi kilitli amelenin vüsûlüne 

muvaffak idüğü bedihi ve rûnümûn olmaktan nâşi bazısını vusul eden mahallerden tiz elden 

biraz demirci amelenin celbi lâzım geldiğine ve Edirne ve Tekfur Dağı vesa’ire mahallerde 

vâki‘ kazâ ve kasabat ve nevahide demirci amelenin kesreti derkar ve havali’i merkûme sâir 

mahallere nübetle Dersa‘âdet’ime varup ve civar olduğuna binaen hizmeti merkûmede altı 

mah miktarı istihdam olunmak ve müddet-i istihdamlarında beher hafta yevmiyeleri ol tarafta 

yedlerine virilmek ve cem‘isi mütezemmin ve maharetli olarak içlerinde matrud ve amelenin 

kerahi bulunmamak üzere salifüz zikr mahallerden yüz nefer üstad daha gerek derhal tedarik 

ve isdihdam ve yanlarına adam terfikiyle gerek bunların ve gerek Tophane-i ‘Âmire’m topçu 
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bölüğünün mahiyelü demircilerinden mukaddemce Rumeli tarafı me’muriyetinden 

ilavetlerinden lâzım olmuş olan Acemoğlu Receb ve Bederus nâm iki nefer zimmilerin 

Tophane-i ‘Âmire’m tarafına sevk ve  tesyâr olunmaları bâbında emr-î şerifim südûruna 

derhal Devlet-i ‘Âliyye’mden hâlâ Tophane-i gayet ve Hamirehâne-i Âmire’m  Nazırı ‘Arif  

Bey dâme mecdihû tarafına ba takrir inhâ olunmaktan nâşi siz ki mevlana ve kâim-makâm ve 

Kapucû-başı ve kûzat ve nevvâb vesa’ire mûmâileyhimsiz vech-i meşrûh üzere ‘amel  ve 

harekete ziyâde itina ve mübaderet eylemeniz fermanım olmağın tenbihen ve ikdâmen ve 

mahsusen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve [Boş] ile tesyâr olunmuştur imdi zikrolunan yüz 

nefer amelenin zir hükümet ve idarenizde olan mahallerden emval-i muharrere üzere hemen 

tedarik ve ihraçla Edirne’de kalmış olan salifüz zikr iki nefer demirci zimmiler ile beraber 

serian bu tarafa irsâl kılınmaları İrade-i Seniyye-i Mülükâne’m muktezasından idüğü ve bu 

babda iğraz ve rehavetle zikrolunan amelenin işe yaramaz mekuleden olmak veyahut bir 

neferi noksan getirilmek misillü vâzi‘ ve halet ve ber-vecihle rızâ-yı şerifim olmadığı 

m‘alûmunuz oldukta ber vech-i meşrûh ‘amel  ve harekete ifayı tavsili kâr-güzârı (…) bî 

gayet tevakki ve müba’adet eylemeniz bâbında  

Fi Evâ’il-i R 248    

 

1977 

100 nefer işçinin gönderilmesi husûsunda, Siroz Müdüri vezirim İbrâhîm Pâşâ’ya ve 

Siroz Na'ibi’ne vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Hâlâ Siroz Müdüri vezirim İbrâhîm Pâşâ iclâlehûya ve Siroz Na'ibi’ne vesâ’ire [boş] Siroz 

Nevahi-i  ve Kazâsı’ndan şurût-î mezkûra ile yüz nefer ‘amelenin tedarik ve irsâli için iki 

nefer me’mûrdan hizmeti nazar olunarak  

Aslı gibi 

 

Sayfa 269 

 

Tashih olunduğu vechile tebdil olunmuştur Fi Evâsit-i Câ 48 

1978 

Yörede yaşayan, müslim ve re‘âyâ her kim var ise tahrirlerinin yenilenmesi ve ayrı ayrı 

yazılması husûsunda, Üsküdar Kadısı’na ve Koru Hümâyûn Zabıtına hükümdür. 

Üsküdar Kadısı’na ve Koru Hümâyûn’um zabıtı [Boş] zîde mecdihûya hüküm  
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Muhaddemce muktezayı İrade-i Seniyye’m üzere memâlik-i Rumeli ve Anadolu’nun hâvi 

olduğu kazâ ve kasabat ve karada sâkin ve mütemekkin yerli ve yabancı ve sagir ve kebir bi-l 

cümle ehl-i İslâm ve re‘aya taraf-ı Saltanat-ı Seniyye’mden memurlar ve muharrerler nakliyle 

isim ve şöhret ve sinnileri tasrihiyle yegan yegan tahrir ve (…) defter kılınmış ve mü‘ehhiren 

duhûl ve huruç ve tevellüt ve vefat edenlerin bu tarafta olan kayıtları tashih ve tanzim 

olunmak üzere beheri altı mahta bir def‘a iktaza eden yoklama defterlerinin kazâlar 

taraflarından Dersa‘âdet’ime götürülmesi sadır olan evamir-i şerifim mûcibince nizama bend 

olunmuş ve havvası refi’a havali’sinden Çekmece-i Sagir civarında kâ’in olup derbent kebire 

varınca vâki‘ kara ve çiftlikat civarı Saltanat-ı Seniyye’m olduğuna binaen derbent mezkûr 

hudûd başı ad olunarak dahilinde bulunan mahaller Dersa‘âdet’im mahallatı misillü bi-l cümle 

vuku‘at ve dâhil ve harcı kifayeti ve Mürûr tezkeresi maddesi başser ‘amireye ru'yet olunmak 

ve Dersa‘âdet’imden, derbent mezkûra varıncaya kadar kaç adet karye ve çiftlikat var ise 

onların altı ayda bir def‘a ceride ahvalince fakat yoklama kazâ taraflarından ve derbent 

mezkûrun ilerisinde bulunan mahallerin Rumeli ve Anadolu caniblerinde sâir tahrir olunan 

mahaller misillü gelen giden ve doğan ve ölen ehli İslâm ve re’ayanın miktarını mübeyyin 

yoklama nizamı vechile altı ayda bir def‘a lâzım gelen yoklama defterleri Kazâları 

caniblerinden ceride tarafına götürülüp Mürûr tezkereleri dâhi yine Kazâları 

mahkemelerinden virilmek üzere Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden cezire nazırı iftihar Mehmed 

Sa‘id  dâme mecdihû hâlâ bil-istiklâl ‘Âsakir-i Mansûre ser‘askeri düstûr-î vezirim Hüsrev 

Mehmed Pâşâ ahval ile karar verdiği misillü Üsküdar tarafına dâhi hudûd t‘ayini ile kadı 

Karyesi civarında kâ’in köprü Derbend’inden Bahr-i Siyah Boğazı’na varınca Üsküdar demek 

olarak  civar Saltanat-ı Seniyye’m olmadığından ve ceridede kaydı bulunmadığından ol tarafta 

köprü Derbend’i hudûd başı ta‘yin ile derbent mezkûrdan Bahr-i Siyah Boğazı’na varınca 

vâki‘ mahallerin vuku‘at ve dâhil ve hurucu kifayeti ve Mürûr tezkereleri maddesi bab-ı 

ser‘askeride ve hudûd mezkûrun haricinde olan Kartal ve Kekbuza Kazâları ve Nevahi-i  ve 

karasının kezalik canibinde olunca altı ayda bir def‘a yoklama defterleri ceride tarafına 

götürülmesi sûreti tesyâr kılınmış olarak hudûd mezkûr dahilinde olan mahaller bab-ı 

ser‘askeriden ve haricinde bulunan yerli ceride tarafından ta‘yin kılınacak memurlar m‘arifeti 

ve mârifet-i şer‘le tahriri bâbında sen ki mevlana mûmâileyh tevzi‘  ve taksim olunduğu sana 

hitâben emr-î şerifim südûrunu nazır mûmâileyh ‘ilâm  etmekten nâşi vech-i meşrûh üzere 

‘amel  ve hareket olunmak fermanım olmağın ilamen ve ifhamen mahsusen işbu emr-î celîlü’l 

kadrim isdâr ve [Boş] ile tesyâr olunmuştur imdi zikrolunan ve zir kebir hudûd ta‘yin 

olunarak Dersa‘âdet’imden, hudûd mezkûra varınca vâki‘ olan ve derbent mezkûrdan ileride 

bulunan bi-l cümle kazâ ve kara ve Nevahi-i nin ve halat ve ihracat ve yoklama ve Mürûr 
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tezkeresi maddelerine da'ir her bir nizamat ve müteferri‘atın bâlâda beyan olunduğu ahval 

tatbiken icrası ve tahriri lâzım gelen mahallerin ol vecihle tahriri İrade-i Seniyye’m 

muktezasından idüğü malumum oldukta ber minvali muharrer tesviye ve tanzimi esbab 

vesa’ire istihsali ve istikmâli icrâyı irade-i ru'yet kâr ve deraniye sarf ve sai  ve kudret ve bu 

husûsa edâ’i ve müstemiren kayd ve ikdam ile nizâm mezkûrun hallerde vakayasına ihtimam 

ve dikkat ve müniri vâzi‘ ve tecvizden müba‘adet eylemeniz bâbında  

Fi Evâ’il-i R 248 

 

1979 

Tashih olunduğu vechile tebdil olunmuşdur Fi Evâhir-i Câ 48 

Refia Nevahi-i si’nden Çekmece-i Kebir ve sagir ve Silivri ve Erikli ve Terkos ve Çatalca 

Kazâları dahilinde yaşayan ehl-i islam be reâyânın tahrirlerinin yeniden güzenlenmesi 

husûsunda, Havvası Refi’a Kadısı’na ve Rical-i Devlet-i Aliyye’den Baruthane-i Amire 

Nazırı Mehmet Said  ‘e hükümdür. 

Havvası Refi’a Kadısı’na ve Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden hâlâ Baruthane-i Âmire’m Nazırı 

Mehmed Sa‘id  dâme mecdihûya hüküm 

Mukaddemce muktezayı İrade-i Seniyye’m üzere Memâlik-i Rumeli ve Anadolu’nun hâvi 

olduğu kazâ ve kasabat ve karada sâkin ve mütemekkin yerli ve yabancı ve sagir ve kebir bi-l 

cümle ehl-i İslâm ve re‘aya tarafı Saltanat-ı Seniyye’mden mahsus memurlar ve muharrirler 

nakliyle isim ve şöhretleri yegan yegan tahrir ve tesbit defter kılınmış ve mü‘ehhiren duhûl ve 

huruç ve tevellüt ve vefat edenlerin bu tarafta olan kayıtları tazmim ve tanzim olunmak üzere 

beheri altı mahta bir def‘a iktaza eden yoklama defterlerinin kazâlar taraflarından 

Dersa‘âdet’ime götürülmesi sadır olan emr-î şerifim mûcibince nizama bend ve tevkif 

olunmuş ise de havvası Refi’a Nevahi-i si’nden Çekmece-i Kebir ve sagir ve Silivri ve Erikli 

ve Terkos ve Çatalca Kazâları baruthane-i amirem merbutanından olarak ol taraftan tahrir 

olunduğu halde ceride tarafına iktiza eden yoklama defterleri kendi taraflarından virilmekte 

olduğu zikrolunan kazâlar naiblerinden istihbar olunduğundan bahisle böyle olduğu halde 

bunların havvası refi’a kalemi havali’sinden ihracıyla lâzım gelen mahallere ‘ilm-û haberlerin 

itası lâzım geleceği sen ki mevlana mûmâileyhsin bu def‘a tarafından bâ takrir ifade olunup 

keyfiyet Rical-i Devlet’i ‘Âliyye’mden hâlâ Ceride Nazırı Mehmed Sa‘id  dâme mecdihûdan 

istilam olunmuş ve nazır mûmâileyhden hâlâ bil-istiklâl ‘Âsakir-i Mansûre ser‘askeri düstûr-î 

vezirim Hüsrev Mehmed Pâşâ iclâlehû ile bi-l müzakere Çekmece-i Sagir civarında kâ’in olup 

Derbent kebire varınca vâki‘ kara ve çiftlikat civar-ı Saltanat-ı Seniyye’m olduğuna binaen 
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derbent mezkûra hudûdbaşı ad olunarak dahilinde bulunan mahaller Dersa‘âdet’im mahallatı 

misüllü bi-l cümle vuku‘at ve duhûl ve hurucu kifayeti ve Mürûr tezkeresi maddesi bundan 

böyle bab-ı ser-askeriden ru'yet olunmak ve Dersa‘âdeti’mden derbent mezkûra varıncaya 

kadar kaç adet karye ve çiftlikat var ise onların ayda bir def‘a ceride emvalince kazâsı 

tarafından ve derbent mezkûrdan ileri bulunan mahallerin Rumeli ve Anadolu caniblerinde 

sâir tahrir olunan mahaller misüllü mahallat ve kirâm ve doğan ve oluk ehl-i İslâm ve 

re’ayanın miktarını mübeyyin yoklama nizamı üzere hatta ayda bir def‘a lâzım gelen yoklama 

defterleri Kazâlarını canibinden ceride taraflarınagönderilûb mezbûr tezkereleri dâhi yine 

kazâlar mehamından virilmek üzere tanzimi husûsu tensib olunduğuna mübeyyin ol babda 

sana hitâben emr-î şerifim isdârı ve bab-ı askeriye ve ceride odasına ve patrikhaneye ilm-u 

haberleri itasıyla tesviyesini ‘ilâm  eylemiş olmaktan nâşi vech-i meşrûh üzere ‘amel  ve 

hareket olunmak fermanım olmağın ilamen ve fermanen mahsusen işbu emr-î celîlü’l kadrim 

isdâr ve [Boş] ile tesyâr olunmuştur imdi zikrolunan derbent kebir hudûd ta‘yin olunarak 

Dersa‘âdet’imden, hudûd mezkûra varınca vâki‘ olan derbent mezbûrdan ileri bulunan bi-l 

cümle çiftlikat ve havvas ve kasabalara ve ithalat ve ihracat ve yoklama ve Mürûr tezkeresi 

maddelerine da'ir her bir nizamat ve mütekaddi‘inin bâlâda beyan olunan ûsule tatbiken icrası 

İrade-i ‘Âliyye’m muktezasından idüğü m‘alûmun  oldukta ol vecihle tesviye ve tanzimi 

esbab vesailinin istihsâl ve istikmâliyle icrâyı lâzım ve derkâr ve  derayine sarf ve sa‘i ve 

kudret ve bu husûs daimen ve müstemiren takyir-i ikdâm ile nizâm ve mezkûrun taraf-ı 

halelden vekayeten ihtimam ve dikkat ve mugayirmi vâzi‘ ve tecvizden müba‘adet eyleyesin 

ve sen ki nazır mûmâileyhsin mazmûn emir ve irade-i Seniyye-i Mülûkâne’m senin dâhi 

meczûmun olarak mûceb ve muktezasını icraya ilzam ve ru'yet eylemek bâbında  

Fi Evâ’il-i Râ 248 

 

Sayfa 270 

 

İbtidâ-i‘âli ordu-yu sadr-ı imaz verilip (silik) gönderilmesine binâ‘en atik kaydı bulunmuştur  

1980 

mevcut mahâllerde var olân kalelerin yıkılmış olânlarının içerisinde var olan 

mühimmatın bir an evvel Dersa‘âdet’e gönderilmesi husûsunda, bi’l-fi’il Sadr-ı ‘Âzam 

senûde şeyh ve Serdar-ı Ekrem  Mehmed Reşid Pâşâ’ya hükümdür. 

Bi-l fi’il Sadr-ı ‘azam senude şeyh ve Serdar- Ekrem mensuru-l ilmim Mehmed Reşid Pâşâ 

edâmallâhû Teâlâ’ya iclâlehûya ve zabitan bi’l mukayyid iktidara vakiyaya   hüküm 
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Bir müddetten beri tevsifeden ve kefe-i bakara menkûn olan bir takım şoraş ve ihtilal bâ‘de-l 

hamd ve-l ‘avn-u ‘inâyet hazeret-i bari ile külliyen bertaraf olarak bundan böyle bi-l cümle 

fukara ve zaifa ve re‘aya ve ber’ayanın âsâyiş   ve istirahatleri husûsuna dikkat ve nizâm ve 

intizam memleket madde’i ehemmesine ikdam ve mübaderet olunacağından bahisle Kefillik 

t‘abir olunan Ohri ve Ilısan ve İskenderiye ve Dukakin ve Prizren ve Üsküb Sancaklarında 

vesa’ire kefillik etraf olunan mahallerde vâki‘ kalâ ve kalelerin muhafazası kilitli asakirin 

vücuduna muhtaç ve bu takdirce kalâ merkûmenin her birleri başka başka muhafaza olmak 

lâzım gelse bir takım asakirin iptalini mûceb olacağı vareste’i kayd ihticade olmağla  liva-yı 

mezburede ve ol mekule kefillik ad olunan mahallerde vâki‘ bî lüzûm kalelerin hedem ve 

imhasına müsa‘ade-i mekarim‘ade Mülûkâne’m erzan buyrulması husûsu sen ki sadr-ı ‘âzam  

meşarûnîleyhsin bu def‘a tarafından deryar şevket karar Mülükâne’m ‘arz ve inhâ kılınmış 

olmaktan nâşi (...)  ve Ülgün ve Barutrade Kaleleri sevahil-i bahrde İstikrara Kal‘a’sı dâhi 

Karadağ’a kârib mahalde bulunarak bunların muhafazasına kâFi önlerine asker ikamesiyle 

bunlar dâhi başka Aloye-i Mezkure’de vesa’ire kefillik etraf bulunan mahallerde vâki‘ kaleler 

vak‘i bi’l lüzûm ve işe yaramaz olduğu zâhir ve muhafazaları dâhi bir takım asakirin beyhude 

iptalini mûceb olacağı bedihi ve bahir olmağla zikrolunan beş adet kal‘aden ma’ada Aloye’i 

Mezkure’de ve kefillik ittihâz olunan mahallerde her ne kadar kale ve kale misillü 

muhafazaya muhtac olup ibkasına dâhi ihtiyac olm’ayan mahaller var ise tarafından memurlar 

t‘ayiniyle külliyen hedem ve imha olanlarında mevcut olan top ve cephane ve mühimmat 

sâirenin cümlesi Dersa‘âdet’ime gönderilmek üzere Selanik’e nakil ve isâl olunması husûsuna 

İrade’i Seniyye-i Mülükâne’m ta‘alluk olunmuş olmağla vech-i meşrûh üzere ‘amel  ve 

harekete himmet eylemek fermanım olmağın işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve [Boş] ile 

tesyâr olunmuştur imdi keyfiyet malumu hamiyyet lüzûmun oldukta zikrolunan İşkodra ve 

Ülgün ve Baroyiş ve Draca kalelerinden ma’ada Aloya-i mezkûrede o misillü kefillik ad 

olunan sâir mahallerde vâki‘ Yılzum Kale ve kala‘lari taraflarında adamlar ta‘yin ve 

me’muriyetle külliyen hadem ve imhasına dikkat ve içlerinde mevcut bi-l cümle top ve 

cephane ve mühimmat ve edevatı sâirenin Dersa‘âdet’ime nakil olunmak üzere Selanik’e 

gönderilmesi husûsuna bezli hareket eylemek bâbında 

Fi Evâhir-i N 47 

 

1981 

Ber mantûk-ı emr-î ‘âli ‘amel ve harekete müttehit olduklarını natık Karahisâr-ı Sâhib 

yanında vârid olân ‘ilamı mazmûnu berât-ı ‘âli  şerh verildi                                       Fi 13 C 48 
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Ordu-yu Hümâyûn’a gönderilecek olân asker ve kilitli top ve mühimmatın sağlimen 

yerine varması husûsunda, hademe-i Saltanat-ı Seniyye’den eski Sadr-ı Âzamın 

mektubçusu olub bu defa tarâf-ı Devlet-i Âliyye’den söz edilen husûsa memur ta‘yin 

olunan, Ali Rauf Bey’e, Ordu-yu Hümâyûn’umda var olan kazâların kadı, naib ve 

mütesellim, âyân  ve voyvoda ve memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine 

hükümdür. 

Müntebiran hademe-i Saltanat-ı Seniyye’mden sabıkan sadr-ı ‘âzam ım mektubçusu olup bu 

def‘a taraf-ı Devlet-i ‘Âliyye’mden zikr-i ati husûsa me'mur ve ta‘yin ‘Âli Rauf dâme 

mecdihûya Ordu-yu Hümâyûn’um caddesinde  bulunan Kazâların kûzat ve nevvâbına ve 

mütesellim ve â’yân  ve voyvodagan ve vücûh-ı memleket ve bi-l cümle iş erlerine hüküm  

Bî-t tevfik Allah-u Teâlâ Ordu-yu Hümâyûn’uma sevk ve irsâl olunan ve bir taraftan ihraç 

olunan asakir ve kilitli top ve mühimmat ve heyyam misillü mürettebatın ber vech-i sür‘at ve 

sehulet nakil ve isâli ehem ve elzem ve bu maddeden dolâyıkazâlar ahali ve fukarasının saye’i 

adalet vaye’i şehni Şahane’mde bir güne güriftar hasar ve meşakat olmamaları nezd-i merahi 

müfur padişahanemde bî gayet matlûb ve mültezim olmak mülasebesiyle hiç o mekule 

mürettibat Saltanat-ı Seniyy’em bir yerleşmeyerek sürat-i nakline itina ve takad ve himmet 

ücret-i nakil yol üzerinde olan kazâlar ahalisine bütün bütün yar olmayarak nısf-ı taraf-ı 

Saltanat-ı Seniyye’mden ve nısf-ı diğeri bulunduğu Sancağın sâir kazâlarıyla beraber tediye 

ve ifa kılınması husûslarına ihtimam ve nezaret eylemek üzere Saltanat-ı Seniyye’mden ve 

ashab ve ru'yetten müstakim ve kâr-güzâr yerinin te‘alliliyle münasebeti vechile zaimadan 

maiyetine me'mur terf’iki lâzım gelip sen ki mûmâileyhsin senin evsaf-ı mezkûre ile insafına 

mebni karibe sabiha Mülûkâne’mden şeref-i efzayı sudûr olan Hatt-ı Hümâyûn isabet 

mekûrun Mülükâne’m mûcibince bu maddeye sen me'mur kılınarak alel hesab yedine yüz elli 

bin kuruş dâhi i‘tâ  olunmuş olmağla muktezayı me’muriyetin üzere bu taraftan hareket ve 

tevcih ile ve Hüdavendigar ve Eskişehir ve Karahisar-ı Sahib misillü esnâyı râhda olan 

sancaklara uğrayarak mütesellimlerini görüp ve a’yanlarını celb ile görüp ve ahvali maslahatı 

söyleşip ve nefer bulunacak icmâl ve ittikalin ve kıyye ve sa‘ad hesabıyla fiyatı cariye’i 

mu‘addeliyeye tatbiken ücreti nakliyesini kararlaştırıp dahilinde bulunduğu sancak 

Müteselliminin birer nefer mutemed adamlarıyla beraber if‘al ve yedine salifü-z zikr ihsan 

Şahane’mden alel hesab akçe i‘tâ  ederek o mekule asakir ve top vesa’ire mühimmatın kazâ 

be kazâ sürat-i nakline dikkat ve misillü gerek asakir ve gerek mühimmat cübbe derununda 

önündeki merhalede iktiza edecek hayvanat vesa’ire levazımatın evvelce tehiyesi içün miktar 

ve kemiyetini derhal irade bulunan me'mur bildirerek şu maddenin hüsn-ü sûretle icrâ ve 

lâzım gelen ücretlerinin tahkiki canîb-i Devlet-i ‘Âliyye’mden yedlerinde olan alel hesab 
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akçesinden ve nısfı diğeri dâhi her kazâda tutulacak mümza defter mûcibince dahilinde 

bulunduğu sancağın sâir kazâlarıyla beraberce ziyâde kılınmak şartıyla mütesellim adamları 

tarafından başkaca ve tamamen i‘tâ  ve ifa kılınması vesayasını Aloye’i mezkûre 

mütesellimleriyle ta‘yin olunacak gediklilere tenbih ve tevki‘ de mübaderet ve sen dâhi ta 

Konya’ya varınca bunların her bir hâl ve hareket esas me’muriyetlerine dikkat ve nezaret 

eyleyerek o msillü mühimmat vesa’irenin hiçbir mahalde beyhude’i tehîr ve tefvik 

olunmaksızın bir an evvel Ordu-yu Hümâyûn’uma eriştirilmesi ve ahali ve fukara bu husûstan 

dolayı bir güne incinmemesini ve ücreti nakliye itasında ber vech-i kendilere eza olunmayıp 

onlar taraflarından dâhi usûl-ü cariyeden ziyâde ücret talebiyle bir güne sizleri vuku‘a 

gelmemesi esbabının istihsaliyle bu babda hüsn-ü hizmet ve sadakat ve vücuda getirmeye 

sarf-ı mukadderet eylemek fermanım olmağın me’muriyetini şamil Divân-ı Hümâyûn’umdan 

işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve yedine i‘tâ  olunmuştur imdi bâlâda beyan olunan vesaya 

ve tenbihatı Padişahane’min infâz ve icrasıyla ibraz hüsn-ü hizmet ve ifayı lâzıme’i 

memuriyete ziyâde itina ve mübaderet eylemek senden kat‘i matlûb-u Mülükâne’m idüğü 

m‘alûmun  oldukta ber minval-i muharrer ‘amel  ve harekete bî gayet ihtimam ve sarf-ı ru'yet 

ve hilâf-ı memul hareketi tecvizden tevki‘ ve müba‘adet eyleyesin ve siz ki mütesellimeyn 

mûmâileyhimsiz siz dâhi emir ve fermân-ı Hümâyûn’um iktizasını ve me'mur mûmâileyhin 

tenbihi muktezası üzere hareketle zir evakire halidede kâ’in kazâlara gönderilecek gediklilere 

tarafınızdan dâhi mutemed adamlar terkif berle  Sancağın iktiza eden nısf ücreti nakliyesi içün 

icabı vechile alel hesab yedlerine akçeler vererek icrâyı lâzıme kâr-ı güzâr ve sadakate bezl ve 

sai ve kudret ve siz ki kûzat ve nevvâb vesa’ire mûmâileyhimsiz mazmûn emir ve irade-i 

Seniyye-i Mülükâne’m sizin dâhi meczûmunuz olarak mûceb ve muktezasını kâmilen icrâ ve 

ifaya cümleniz bil-ittifak bî gayet ihtimam ve gayret ve hilâf-ı vâzi‘ ve halet vukû‘nu tecviz 

ile mazhar müdahalede ve şart olunmağın gayretine iktiza ve tehaşi ve mücanebet eylemeniz 

bâbında  

Fi Evâ’il-i R 248 
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Sayfa 271 

 

Mu’ahharan emr-î ‘âli  yazılıp Anadolu Defteri’ne mukayyiddir  

Fi Evâhir-i Z 48 

1982  

İngiltere Devlet-i teb‘asından İzmir de ikamet eden Şerbethaneci Marko isimli kişinin 

var olân borçlarının karşılığında, emlakının satılması husûsunda, Rical-i Devlet-i 

‘Âliyye’den İzmir Voyvoda’sı ve İhtisab Nazırı Tâhir Bey ve İzmir Na'ibi’ne hükümdür.  

Rical-i Devlet-i Âliyye’mden İzmir Voyvoda’sı ve İhtisab Nazırı Tahir Bey dâme mecdihûya 

ve İzmir Na'ibi’ne hükümdür.  

İngiltere Devlet-i teb‘asından İzmir de mütemekkin Şerbethaneci Marko nâm müsteminin 

bazı müstemi’nen vesa’ireye duyunu müsbetesi olan elli nin kuruş ile İzmir’in rüsumu 

zahiriye malından zimmeti sahiha mukarreresi bulunan beş bin kuruş kendisinden ledil 

mutalebe hilesinden nâşi ‘adem  kudreti beyan ile iflas sûreti göstermiş ve medine-i mezbûrda 

Kasab Hıdır Mahallesi’nde temlik etmiş olunduğu şerbethanenin mülhakatıyla füruht ve 

tahliye ifayı deyn eylemesi teklif vermeden Konsolos Meclisi’nde tevfik olunmuş ise de 

mersûm yine öyle sözünden dönmemiş olduğundan bahisle emlâk mezburesinin Bey‘iyle 

itmamından ifa-yı deyn olunması bâbında emr-î şerîfim südûru sen ki ihtisab nazırı 

mûmâileyhsin tarafından deryar şevket karar Mülükâne’m inhâ ve ol babda bir kıt‘a ‘ilâm –ı 

şer‘i dâhi isra kılınmış ve bu husûs Devlet-i müşarûnileyhin Dersa‘âdet’imde mukim ve 

mürahhas eylemesi çok hezima bend ve bend halet-i avafiye bi-l hazarın tarafında dâhi 

memhûr takrir takdimiyle iltimas ve inhâ ve emlâk mezkûre mersûmun asıl kendi malı olarak 

mevazi‘aten kayınanası Desitola nâm nasraniyenin ismine yaptırmış olduğu era’e ve erzan 

kılınan bir kıt‘a hüccet-i şer‘iyyeden tasrih ve ibna olunmuş olduğundan mersûmun bu babda 

cümle tezviri açığa çıkmış olarak bu mekule medyun muhattaldan akar ve emlâkı itmamından 

edayı deyn ettirilmek şer‘an lâzım geleceğine münamin ta‘ifesinin memâlik-i mahrusemde ol 

vecihle emlakı temlik ve tastik eylemeleri uhud ve şuruda mugayir düşeceğine binaen vusul-u 

ferman celîlü’l ünvanımda müte‘emmin mersûmun emlâk-ı merkûmesi masrafının ve mârifet-

i şer‘ şerîf ile bi-l müzayede diğer behalarıyla re’aya-yı Devlet-i ‘Âliyye’mden taliblerine 

füruht olunarak hâsıl olunan bahisle evvel emirde salifüz zikr zahiriye resminden beş bin 

kuruş zimmeti miriyesi bi-l istifa ve sûretinden dâhi sâir duyunu müsbetesinin tediye ve ifası 

husûsuna dikkat eylemek fermanım olmağın mahsusen işbu celîlü’l kadrim isdâr ve tesyâr 

olunmuştur imdi müte’mim mersûmun zikrolunan zimmeti miriye vesa’iresi bâlâda beyan 
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olunduğu vechile emlâk-ı meşruhası itmamından tamamen tediye ve ifa olunması irade-i 

‘aliye Mülükâne’m muktezasından idüğü m‘alûmun  oldukta ber minvali muharrer ‘amel  ve 

hereketle ifayı lâzıme’i hakkaniyete sarf-ı ru'yet ve mugayirmi vâzi‘ tecvizden tevakki ve 

müba’adet eyleyesin ve sen ki na'ib mûmâileyhsin mazmûn emr-î şerîf senin dâhi meczûmun 

olarak sen dâhi mûceb-i muktezasıyla ‘amel  ve hareket ve sûret-i tanzim ve tesviyesini derbar 

‘atufet karara ‘ilama mübaderet eylemek bâbında  

Fi Evâ’il-i R 48 

 

1983  

Ber mantûk-ı emr-î ‘âli ‘amel ve harekete müte‘ahhit olunarak Karahisâr-ı Sâhib na'ibinin 

vârid olân ‘ilamı mûcibince berât-ı ‘âli  şerh verildi    

Fi13 C 48 

Bolu, Rumeli, Bosna ve Arnavutluk’dan toplanacak olân asker ve cebelünün, yol 

güzergâhında ihtiyaçlarının karşılanması husûsunda, Saltanat-ı Seniyye’den eski Sadr-ı 

Âzam mektubçusu olub Ordu-yu Hümâyûn’a mühimmat nakline me’mûr olân Ali Rauf 

Bey ve kazâların kadı, naib, âyân, voyvodagan memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş 

erlerine hükümdür. 

Müntebiran hademe-i Saltanat-ı Seniyye’mden sabıkan sadr-ı ‘âzam ım mektubçusu olup 

Ordu-yu Hümâyûn’uma mühimmat nakline memuren el-yevm esnâyı râhda olan ‘Âli Rauf 

dâme mecdihûya Ordu-yu Hümâyûn’um Caddesi’nde bulunan Kazâların kûzat ve nevvâbına 

ve mütesellimeyn  ve â’yân  ve voyvodagan ve vücûh-ı memleket ve bi-l cümle iş erleri zîde 

kâdrihûma hüküm  

Bi-l fi’il sadr-ı ‘âzam ım senude şeyh ve vekili mutlak kaviyyül ehemim muktezayı irade-i 

seniyye padişahanem üzere Ordu-yu Hümâyûn’uma me'mur kılınarak mevcut mâ‘iyeti olan 

‘Âsakir-i Mansûrem alaylarından başka bit-tevfik Bolu ve Rumeli ve Bosna taraflarından ve 

Arnavutluktan ihraç edeceği asakir ve gerek Karacadan mürettib cebelü tağrifeden atmış bin 

neferi mütecaviz olduğundan icâb-ı li-ecli’t-tahsil iki takım tertib birle bir takım Gelibolu 

mıkırından ve Beruse ve Kütahya üzerinden ve diğeri dâhi Dersa‘âdet’imden, karşı geçirilerek 

Üsküdar Caddesi’nden i‘zâm kılınacak ve işbu Üsküdar Caddesi’nden gidecek asakirin ekseri 

asker müntezime şahanem olarak yanlarında mirileri bulunacak ise de içlerinde bulunan bazı 

müteayyin ve asker medine-i sâireye esnâyı râahda muktezi olan t‘ayinât   ve nakil icmâli için 

araba ve hayvanatın beha ve ücretleri taraf-ı Saltanat-ı Seniyye’me verilerek kazâlar 

tarafından tedarik ve i‘tâ  ile kendilere zarûret ve ahali’i fukurraya birgün zahmet meşakat 
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çektirilmemek üzere hademe-i Devlet-i ‘Âliyye’mden birinin me'mur ve ta‘yin kılınması 

lâzım gelmiş ve sen ki mûmâileyhsin mukaddemce sâhife berâyı sudûr olan emir ve ferman 

celîlü’l karan padişahanem mûcibince zikrolunan caddeden Ordu-yu Hümâyûn’uma nakili 

mühimmat maslahata me'mur olunarak bunların dâhi Konya ya varıncaya değin idare ve 

imrarları maddesi ilave’i me’muriyetin kılınması husûsuna İrade-i Seniyye-i Mülükâne’m 

ta‘allûk ederek bu babda Hatt-ı Hümâyûn şevket makrun padişahanem sâhife perayı sudûr 

olmağla vusul-ü emr-î şerifimde keyfiyeti müttehasıl maiyetin olan gediklilere ve esnâyı 

râhda bulunan mütesellimeyn vesa’ire lâzım gelenlere gereği gibi ifade ve tenbih ve 

Üsküdar’dan Konya’ya varınca kaç merhale olmak icâb eder ise iktiza edenler ile bi-l 

müzakere beher nefere yarımşar vekiyye nan-ı aziz ve altmışar dirhem lahm ve atlıya birer 

yem sa‘ir ve dörtder vekiyye saman virilmek üzere her bir merhalede lâzım gelen t‘ayinât   ve 

neferi icmâl için muktezi olan araba ve hayvanatın beha ve ücretlerini rayic vakte tatbiken ve 

usûl-ü hakkaniyet ve izale tevfiken kat‘i ve bî gayet ederek şimdiden nehy ve ihzâr ile yemin 

Teâlâ koç koç vürûd ettikçe usûl-ü meşruh üzere i‘tâ  olunarak bir merhalede adını derce 

zahmet ve zarûret ve yüzlerinden hiç ferd bir gün mukarred çekmemek husûslarına def‘ ve hiç 

cenuda mütettebe’i Şahane’min yollarda kemâli refah ve rahatları esbabının istihsali ve hemde 

ahali’i fukara bu babda incitmeyerek tarafı eşreFi şahanem için isticlab ve ‘ilâm-ı 

Hayriyelerini müstelzim olur vesa’ire ve halatın istikmâli emr-î ehemmine sarf-ı mukadderet 

ve bunlara verilecek nakliyat ve araba ve hayvanatın lâzım gelen beha ve ücretleri dâhi 

mukaddemce alel hesab olarak tarafına  ıta kılınan ihsan-ı Hümâyûn-u Şahane’mden  

uyuşturulup bâ‘de hesab idhal olunmak üzere başkaca tanzim ve takdimi husûsuna sarfıruyet 

eylemek fermanım olmağın mahsusen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve [Boş] ile tesyâr 

olunmuştur imdi bâlâda beyan olunan vesaya ve tenbihatı şahanem muktezası ve mecbul 

olduğunun gayret ve asar-ı sarf ve istikamet iktizası üzere bu maddeyi böylece hüsn-ü idare 

ve ru'yet ile tekmil memuriyet ve ibraz-ı hâk hizmet ve sadakate ikdam ve gayret eylemek 

kat‘i matlubu mülükânem idüğü bu babda kusur ve rehavet vukû‘ ber-vecihle caiz olmadığı 

m‘alûmun  oldukta ber minvali muharrer ‘amel  ve harekete bezl ve sai mikned ve hilafını 

tecvizden tevakki ve müba’adet eyleyesin ve siz ki kûzat ve nevvâb vesa’ire mûmâileyhimsiz 

mazmûn emir ve fermanı Mülükâne’m sizin dâhi meczûmunuz olarak mûcibi muktezasını 

kâmilen icraya cümleniz bil-ittifak ihtimam ru'yet ve me'mur mûmâileyhin bu husûsta dâhi 

rey ve tenbihine muvafakat ile ifayı lâzıme’i rızâ cevabı ve sadakate sarf ve sai ve kudret ve 

hilâf-ı vâzi‘ ve halet vukû‘nu tecviz ile mazharı mülâhaza  ve şart olmaktan gayetül gaye 

tehaşi ve mücanebet eylemeniz bâbında                                                                              

Fi Evâsit-i R 48 
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Sayfa 272 

 

Mu‘ahharan Emr-î ‘Âli Anadolu Defterine mukayyiddir. 

Fi Evahir-i M 48 

1984  

7 adet yol açılışı ve kereste nakli için masarıfların Hüdavendigâr Sancağı’nda bulunan 

kazâlardan tahsîl edilmiş olduğu ve Kereste Nazırı’nın gereken hesaplamaları yapıp 

lâzım gelen miktarın toplanması husûsunda, Dergâh-ı Muallam  Kapucû-başılarından 

Hüdavendigâr Sancağı Mütesellimi ve İhtisab Nazırı ve Gemlik Kereste Nazırı 

Celaleddin dâme mecdihûya ve Bursa Na'ibi’ne hükümdür. 

Dergâh-ı Mu’allam  Kapucû-başlarından Hüdavendigâr Sancağı Mütesellimi ve İhtisab Nazırı 

ve Gemlik Kereste Nazırı Celaleddin dâme mecidihuya ve Beruse Na'ibi’ne hüküm 

Keresteci Tersane-i Âmire’m’e mürettib Ehu Dağı nâm cibalin İnegöle semt ve civar olan 

mahallerinde ise birer ağacın ‘adem  ve cevabına mebni Kütahya’ya üç sa‘ad mesafe 

malûmun esami cibalden  kat‘ ettirilmiş ve cibal-i mezkûrun on seneye kadar alel tevali işe 

yarar kereste kat‘ine tahmili olduğu mimaran m‘arifetiyle bi-l muayyene tenbih eylemiş ise de 

nakli müceddeden yedi adet yol küşadına muhtaç olduğundan ve kereste nakli zamnında 

mukaddema küşad olunan yolların masarıfı Hüdavendigâr Sancağı’nda kâ’in kazâlar tahsil 

kılınmış idüğünden bahisle zikrolunan yolların sen ki mütesellim mûmâileyhsin m‘arifetin ve 

mârifet-i şer‘-i şerîf ve iktiza edenler m‘arifetiyle bâ‘de-l keşf masarıfının sabıkı veçhile liva-

yı mezbûr kazâlardan tahsili bâbında emr-î şerîfim südûrunu kereste nazırı mûmâileyh bu 

def‘a Dersa‘âdet’ime inhâ ve iş‘ar etmekten nâşi kuyudu lazımesi ihrac ettirilerek iktizası 

müttehiren Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden mukata’ât hazinesi ve Ezdanı Nazırı iftihar 

Mehmed Emin ve Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başlarından hâlâ Tersane-i Âmire’m Emini 

Mir ‘Âli dâme mecdihûdan ledi’l istilam mal-ı kapudan müsteban olduğu vechile zikrolunan 

Ehu Dağı’ndan mukaddema bu misillü tarik küşadlarında üç sa‘ad mesafe memâlik tethirine 

Beruse Memleket Sandığı’ndan on yedi bin dörtyüz küsur kuruş sarf olunarak Hüdavendigâr 

Sancağı’nın tevzi‘  defterine idhal olunmuş ise de işbu açılacak tariklerin mesafesi ne miktar 

saidir ve ne miktar masarıf ile olur keyfiyet keşf ve masarıfı henüz ma‘lûm olmadığından ol 

emirde siz ki mütesellim ve Kereste Nazırı na'ib mûmâileyhimsiz m‘arifetiniz ve mârifet-i 

şer‘le keşf ve muayyene birle masarıf muktezası anlaşılıp bâdehu ona göre icabına bakılmak 

üzere miktarı keyfiyeti mübeyyin mümza defterinin tanzimiyle Dersa‘âdet’ime irsâl ve 

takdimi bâbında size hitâben emr-î şerifim südûrunu başka başka ‘ilâm  ve bil-fi’il Baş 
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Defterdar’ım olan iftihar ‘Âli Necib Bey dâme ulüvvuhu dâhi telhis ve ifham etmeleriyle 

vech-i meşrûh üzere ‘amel  olunmak fermanım olmağın imdi ber vech-i muharrer küşadı 

istid‘a olunan yedi adet yolların m‘arifetiniz ve mârifet-i şer‘le keşf ve muayyene olunarak 

b‘âdehû icabına bakılmak için mesafesi kaç sa‘ad olduğunu ve ne miktar masrafla vücuda 

geleceğini mübeyyin defter sıhhati eserini Dersa‘âdet’ime mübaderet ve hilâf-ı vâzi‘ 

tecvizden bî gayet hazer ve mücanebet olunmak bâbında  

Fi Evâhir-i R 48 

 

1985 

Ermeni Patrik’i İstefan’n arzuhâlindeki beyanına binaen, Ermeni Kilisesi’nin tamiri 

husûsunda, Dergâh-ı Muallam  Kapucû-başılarından Amasya Sancağı Mütesellimi 

Hafız Hasan’a ve Gidegara Na'ibi’ne, âyân  memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş 

erlerine hükümdür. 

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Amasya Sancağı Mütesellimi Hafız Hasan dâme 

mecdihûya ve Gidegara Na'ibi’ne, â’yân  ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erlerine 

hüküm 

Amasya Sancağı’nda vâki‘ Gidegara Kazâsı’nda Ermeni Milletine mahsûs olub bazı mahâl 

müşerref harab olduğu kazâ-i mezbûr re‘âyâsı tarâfından inha ve istid‘a olunmaktan nâşi 

canîb-i şer‘den verilen fetevayı şerîfeye mebni sâhife-i berâyı sudûr olân Hatt-ı Hümâyûn 

şevket makrun şahane ve fermân-ı celîlü’lş’şan Mülükâne’m mûcibince mukaddemce taahhut 

olunmuş olân kilisenin mücerred celb-i mal sevdasıyla keşf-i sanisi olmuş diyerek re‘âyâ-yı 

mersûmeye bazı kimesneler te‘addi ve müdâhâle etmekte oldukları Dersa‘âdet’imde mukim 

Ermeni Patrik’i İstefan nâm rahib Dersa‘âdet’ime bir kıt‘a memhûr ‘arzuhâl takdîmiyle inhâ 

ve müdâhâle’i vâkı’anın men‘ ve def‘i bâbında emr-î şerîfim südûrunu istid‘a idüp Divân-ı 

Hümâyûn’umdan iktizası ledil sual kilise’i mezkûr ber mûceb emr-î ‘âli  tulen ve ‘arzen ve 

kar’en vasi‘aten heyet-i asliyesi üzere bir karış ve bir parmak tecavüz olunmayarak mesa‘ 

şer’i şerîf olduğu vechile bilâ terf’i ve tevsi vâzi‘ kadimi üzere tamir ve termim olunmakta 

olduğu ve vâki‘ edasına müdâhâlemize celb-i mâl ve ikrar ve iddiayesine mebni idüğü hâlde o 

misillü vuku‘a gelen teaddinin men‘ olduğu bâbında emr-î şerîfim südûru ile menûd idüğü 

tahrir olunursa vech-i meşrûh üzere ‘amel olunmak fermânım olmağın imdi zikrolunan kilise 

için keşf-i sani diyerek mücerred celb-i mal sevdasıyla re‘âyâ-yı mersûmeye ber vech-i 

müdâhâle ve te‘addi olduğu vâzi‘ ise mârifet-i şer‘le men‘ olduğu husûsuna mübâderet 

eylemeniz bâbında                                                                                          Fi Evâhir-i  Râ 248 
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1986  

Rumeli, Bosna ve Arnavutluk’dan ihraç edeceği askerin, Dersa‘âdet’e götürülürken 

fakir fukuraya eziyet edilmeden her türlü ihtiyaçları için gönderilen paranın 

kullanılması husûsunda, Çardak’dan Konya’ya varıncaya kadar yol üzerinde var olan 

kazâların kadı, naib ve hocagan ve Agah Bey’e, mütesellimlere, âyânlara  ve memleketin 

ileri gelenleri bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Çardak’tan Konya’ya varınca yol üzerinde vâki’ kazâların kûzat ve nevvâbına ve hocagan 

Divân-ı Meşir’ül Ekanim’den olup bu def‘a zikr-i ati husûsa taraf-ı Saltanat-ı Seniyyem’den 

mahsus me'mur ve ta‘yin kılınan Agah zîde mecdihûya ve müslimeyn ve voyvodagan ve 

â’yân  ve vücûh-î memleket bi-l cümle iş erlerine hüküm  

Bi-l fi’il sadr-ı ‘âzam  senud şeyh ve vekil mutlak mansurul ilmim muktezayı irade-i seniyye 

padişahanem üzere Ordu-yu Hümâyûn’uma me'mur kılınmış olmaktan nâşi mevcut mâ‘na 

olan ‘Âsakir-i Mansûre şahane adamlarından bî tevfik Teâlâ Rumeli ve Bosna taraflarından ve 

Arnavutluk’tan ihraç edeceği asker ve gerek Karacadan mürettib cenud-u zafer müessir olmuş 

bini mütecaviz ve cümlesi bir yoldan sevk olunmakta asret çekileceği emr-î bariz olduğuna 

mebni bunlar ikiye taksim ile Dersa‘âdet’imden, imrarı ve sahih olan ‘Âsakir-i Mansûrem 

adamlarından vesa’ire bazı ma‘iyetinden başka otuz bin kadar neferden ibaret olan diğer 

cenudu mürettibenin Gelibolu Ma’bed’inden Çardak’a götürüle Çardak’tan dâhi ta Konya’ya 

varınca Üsküdar Caddesi’ne çıkarılmayarak Beruse ve Kütahya üzerinden münasib 

müdahaleden imrar ve saye’i merahi mevaye Mülûkâne’mde fukurraya yar olmamak üzere 

muktezi olan t‘ayinât   ve nakili icmâl için araba ve hayvanatın beha ve ücretleri taraf-ı 

Devlet-i ‘Âliyye’mden verilerek kazâlar taraflarından tedarik ve i‘tâ  ile kendilere zarûret ve 

ahali ve fukurraya zahmet ve meşakat çektirilmemesine sarf-ı iktidar eylemek üzere hademe-i 

Devlet-i ‘Âliyye’mden ve ashab-ı derayinden müstakim ve sadakatkar birinin me'mur ve 

ta‘yin kılınması lâzım gelip sen ki mûmâileyhsin senin evsaf-ı mezkûre ile ittisâlinde derkâr 

olunduğuna binaen bu maddeye me’muriyetin husûsuna irade-i seniyye padişahanem ta‘alluk 

idüp ol babda Hatt-ı Hümâyûn şevket makrun şehri yaranem sâhife berâyı sudûr olmuş ve alel 

hesab olmak üzere 1elli bin kuruş dâhi i‘tâ  ve lâzım gelen zehayir ve araba ve hayvanatın  
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Sayfa 273 

 

Şimdiden tedarik ve tehinesi husûsu esnâyı râhda iktiza edenlere tahrir ve ibna kılınmış 

olmağla muktezayı me’mûrin üzere hemen bu taraftan hareket ve doğru Çardaka varup tarik-i 

mezbûr ile Konya ya varınca kaç müdâhale olmak iktiza eder ise beher nefere yarımşar 

vekiyye nan-ı aziz ve altmışar dirhem lahm ve atlıya birer yem şa‘ir ve dörtder vekiyye saman 

virilmek üzere otuz bin kadar askere  her bir merhalede birer gecelik icâb eden t‘ainat ve nakli 

icmâl için muktezi olan araba ve hayvanatı hesabı ve tahmin ve lâzım gelen  beha ve 

ücretlerini rayic vakte tatbiken ve usûl-ü hakkaniyet ve izale tevfiken kat‘ ve ta‘yin ederek 

icâb-ı vechile ileri ve geri gidip gelip iktiza edenler ile mezkûre ve muhabere ile şu husûsta 

kemâl-i ikdam ve kazâlar â’yânı ve zabıtanını dâhi istihdam eyleyerek maslahatını güzelce 

istikahı bilip yine tevki asakir mürettib mülükânem Çardağa vürûd ettikçe hemen  koç koç 

ileri i‘zâm ve t‘ayinât   ve araba ve hayvanat mukteziyeleri usûl-ü meşruh üzere i‘tâ  olunarak 

bir mahalde adını derc zahmet ve zarûret ve yüzlerinden hiç ferd bir gün renCidde ve 

mukarred çekmemek husûslarına ikdam vel hâsıl hiç cenud mürettib mezkûranın yollarda 

kemâli refah ve rahatları esbabının istihsali ve hemde ahali’i fukara bu babda incitmeyerek 

tarafı eşrefi şahanem için isticlab ve ‘ilâm–ı Hayriyelerini müstelzim olur vesa’ire ve halatın 

istikmâli emr-î ehemmine dikkat ve sai vel iklam eylemek fermanım olmağın me’muriyeti 

hâvi mahsusen işbu emr-î celîlü’l kâdirim isdâr ve yedine i‘tâ  olunmuştur imdi seni bu 

maslahata bil-ittihab t‘ayin maksûd ve meram-ı Asakir-i mürettibine Şahane’min Çardak’tan 

Konya’ya varınca usûl-ü muharrere üzere izamları kasabasına mebni ahmâl idüğü vareste’i 

kayd efham olunmakla sen dâhi ona göre davranıp bâlâda beyan olunan ve vesaya ve  

tenbihatı şahanem muktezi ve mecbul olduğundan gayret ve asar-ı sarf ve istikamet iktizası 

üzere icrâyı memuriyet ve ibraz-ı hüsn-ü hizmet ikdam ve sarf-ı mukadderet ikmâli kat‘i 

matlûb-u Mülükâne’m idüğü ve bubabda imaz ve betain ve mensur ve rehavet vukû‘ ber-

vecihle caiz olduğu m‘alûmun  oldukta ber minvali muharrer ‘amel  ve hareketle infâz emir ve 

hizmeti Mülükâne’m birle ve sai ve miknet hilafını tecvizden ittika ve müba‘adet eyleyesin ve 

siz ki kûzat ve nevvâb vesa’ire mûmâileyhimsiz mazmûn emr-î ve fermân-ı padişahanem 

sizin dâhi meczûmunuz olarak mûceb ve muktezası üzere ‘amel  ve hareketle ifayı lâzıme’i 

fehimaneleri ve sadakat ve icrâyı hüsn-ü hizmet ve istikamete bil-ittifak ihtimam ve 

mübaderet ve mugayirmi vâzi‘ halet vukû’uyla mes’ul ve mu‘atab olmaktan bî gayet tehaşi ve 

mücanebet eylemeniz bâbında  

Fi Evâsit-i R 48 
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1987 

Edirne’den Gelibolu’ya asker sevki konusunda lâzım olân paranın gönderimesi 

husûsunda, Dergâh-ı Âli Kapucû-başlarından Çermin Kâim-makâmı Ahmet’e ve 

Edirne’den Gelibolu’ya varınca var olan hakimler hükümdür. 

Dergâh-ı ‘Âli Kapucû-başlarından Çermin Kâim-makâmı Ahmed dâme mecdihûya [boş] ve 

Edirne’den Gelibolu’ya varınca vâki‘ hükkâma ve Dergâh-ı ‘Âli gediklilerinden olub zikr-i ati 

husûsa me'mur kılınan [boş] zîde mecdihûya vesâ’ire gedikli mûmâileyh dâhi asakir 

mürettibe’i şahaneyi usûl-ü meşrûh üzere Edirne’den Gelibolu’ya sevk ve isâle mübâderet 

eylemesi beyan ve kendisine ‘alel hesab elli bin kuruş i‘tâ  ve lâzım gelen zehayir ve ‘araba ve 

hayvanatın şimdiden tedarik ve tehiyesi husûsu ve kâim-makâm mûmâileyh tahrir ve ibna 

kılındığı beyan olunarak aslına tatbiken  

İktizası vechile  

 

1988 

Ber mantûk-ı emr-î ‘âli  ‘amel ve harekete müte‘ahhit olduklarını natik vârid olân ‘ilamat 

mazmûnları bâ fermân-ı ‘âli şerh verildi  

Fi 26 C 248 

Rumeli, Bosna, Arnavutluk ve Karacadan mürettib olub Gelibolu, Beruse, Kütahya 

vesâ’irede Ordu-yu Hümâyûn’a asker sevkiyatı yapılırken gereken masrafların Devlet-i 

Âliyye’den gönderilmesi husûsunda, Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından 

Hüdavendigâr Sancağı Mütesellimi Hafız Mehmet ve livayı mezbûrda var olan belirtilen 

asakirin mahri olân kazâların kadı, naib, âyân  memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle 

iş erlerine hükümdür.  

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başlarından Hüdavendigâr Sancağı Mütesellimi Hafız Mehmed 

dâme mecdihûya ve livayı mezbûrda kâ’in zikri ati asakirin mahri olan Kazâların kûzat ve 

nevvâbına ve â’yân  ve vücûh-ı memleket ve bi-l cümle iş erlerine hüküm  

Muktezayı irade-i şehriyaranem üzere Rumeli ve Bosna taraflarından ve Arnavutluk ve 

Karacadan mürettib olup Gelibolu mabedinden imrar ile Beruse ve Kütahya vesa’ire münasib 

müdahaleden Ordu-yu Hümâyûn’uma sevki musahhah olan asakir zaferi terk diğer sadır olan 

emr-î şerifim mûcibince itttihab ve ta‘yin kılınan hocagan Divan-ı Hümâyûn’umdan Ağah 

zîde mecdihû  m‘arifeti ve kazâlar â’yân  ve zabıtanı muaveneti ile Çardak’tan ta Konya’ya 

varınca her bir merhalede iktiza eden t‘ayinât  ı icmâl ve iktizalarına lâzım gelen araba ve 

hayvanatın beha ve icarat muktezası canîb-i Devlet-i ‘Âliyye’mden verilerek tedarik ve i‘tâ  



559 

 

ile kendilerine bir güne zahmet çektirilmemesi ehem ve ilzam bulduğu misillü yol üzerinde 

bulunan ahali ve fukara dâhi bu maddeden dolayı zerre kadar incinmeyûb  saye’i merahi 

mevaye padişahanemde rahatları bozulmayarak cümlesinden ilan-ı Hayriye istihdanı nezdi 

merahi müfur padişahanemde t‘ayin matlûb ve mültezim olmaktan nâşi me'mur mûmâileyhin 

iktizasına göre merhalede t‘ayin irsâl edeceği adamların yanlarına dahilinde bulunan sancak 

mütesellimleri dâhi birer mutemed adamlar terf’ikiyle salifüz zikr emr-î şerifimde tevsil ve 

beyan olduğu vechile asakir merkûmenin beher neferine akçesi canîb-i Devlet-i ‘Âliyye’mden 

virilmek üzere mürettib olan yarımşar vekiyye nan-ı aziz ve altmışar dirhem lahm ve atlısına 

birer yem şa‘ir ve dörtder vekiyye saman i‘tâ  ile bunlardan ücretleri kezalik tarafı Saltanat-ı 

Seniyye’mden tediye kılınmak üzere muktezi olan araba ve hayvanattan başka fukaradan bir 

nesne çıkmamak ve bunlar için lüzûmundan ma’ada konak taleb ve küşadıyla acize fukara 

beyhude çıkmamak ve gerek t‘ainat ve gerek araba ve hayvanat dâhi derece’i kifayede 

verilerek hilafı rızâ olmak ve hasar vukû‘ bulmamak husûslarını İrade-i ‘Âliyye’m ta‘allûk 

idüp ol babda ve gerek te‘addiden içün iktiza eden zehayir vâki‘ye ve mevadı sâire 

mukteziyenin (...)  tenbih ve ihzarını zamnında esnâyı râhda iktiza edenleri başka başka 

evamir-i şerifem gönderilmiş olmağla sen ki mütesellim Kapucû-başı mûmâileyhsin vusul-ü 

emr-î şerifimde sen dâhi muktezayı gayret ve sadakat üzere zir idarenize cadde  kâ’in kazâ ve 

merhalelerde icâb edecek zehayir ve araba ve hayvanatın me'mur mûmâileyh ile b‘âdehû   

 

sayfa 274 

 

bi-l müzakere beha ve icarat mukteziye mekulesi kat‘ ve ifa olunmak üzere şimdiden tenbih 

ve ihzâr ve me'mur mûmâileyh tarafından gönderilecek adamlara tarafınızdan mûcebü-l etvar 

birer ‘adam terf’ik beraberce ve tesyâr ile verilecek t‘ayinât  ve konak ve araba ve hayvanat 

maddeleri bâlâda muharrer usule tatbik ve me'mur mûmâileyhin ruyetlerine tevfik olunarak 

böylece i‘tâ  ve icrâ ile hem cenudu mürettibe’i mezkûrenin zarûret ve zâhmet çekilmeksizin 

ve hemde ahali ve fukara hiç alınmayıp i‘tâ  olunacak t‘ayinât  vesa’irede bir güne ta‘allûk 

hasar vuku‘a gelmeksizin hüsn-ü irade ile müstemiren imrar ve izamları esbab ve sailinin 

istisal ve istikmâli emir ehemmine dikkat ve sarfı iktidar eylemek fermanım olmağın tenbihen 

ve ikdâmen mahsusen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve [Boş] ile tesyâr olunmuştur imdi 

‘asakir-i mertebe-i Şahane’min istihsâl esbab-ı refah ve istirahatleri tevcihle ikdamı mutalib 

şahanem ise zat-ı  hilafet simat cihandaranem ve taife’i cezb-i (...)  olan ahali’i memleket ve 

fukarayı raiyetin her halde himâyet ve siyanetleri dâhi izamen padişahanem olduğuna mebni 

bu fermân-ı mu‘addelet ahvaliye güzelce dikkat ve sarfı ru'yet olunmak irade-i hayrı şeade 
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Mülükâne’m muktezasından idüğü ve bu babda ağmaz ve rehavet ile Asakir-i merkûme 

esnâyı râhda zarûret ve müzayeka hükmünde veyahut acize ahali ve fukara bu yüzden 

mübtelayı renç ve esef ve emvali miriyeye düçarı hasar ve (...)  lâzım gelirse bi-l tahkik bu 

keyfiyet mütecasir olanlar haklarında müstelzim mes‘uliyet olacağında şüphe olmadığı 

m‘alûmun  oldukta ona göre ‘amel  ve harekete ziyâde itina ve dikkat ve hilafından tevakki ve 

müba’adet eyleyesin ve siz ki kûzat ve nevvâb vesa’ire mûmâileyhimsiz mazmûn emr-î 

şerifim sizin dâhi meczûmunuz olarak mûceb ve muktezasını icrâ ve me'mur mûmâileyh 

muavenet ve mukteziyeyi bil-vücûh ifaya bil-ittifak ikdam ve gayret ve hilâf-ı vâzi‘ sıhhat 

vukû‘ndan ziyâde hazer ve mücanebet eylemeniz bâbında  

Fi Evâsit-i R 248 

 

1989 

Ordu-yu Hümâyûn’a asker sevkiyatı yapılırken gereken masrafların Devlet-i Âliyye’den 

gönderilmesi husûsunda, Kapucû-başılarından Hamyo (?) Sancağı Mütesellimi Mehmet 

Bey’e hakimler vesâireye hükümdür.  

Bir sûreti  

Kapucû-başılarından Hamyo (?) Sancağı Mütesellimi Mehmed dâme mecdihûya ve hükkâm 

vesâ’ire                                                                                                                               

Kezalik 

 

1990 

Ordu-yu Hümâyûn’a asker sevkiyatı yapılırken gereken masrafların Devlet-i Âliyye’den 

gönderilmesi husûsunda, Kapucû-başılarından Kütahya Sancağı Mütesellimi Hâlidin 

Ali Bey’e hakimler vesâireye hükümdür.  

Bir sûreti  

Kapucû-başılarından Kütahya Sancağı Mütesellimi Hâlîdin ‘Âli dâme mecdihûya ve hükkâm 

vesâ’ire  

Kezalik 

 

1991 

Ordu-yu Hümâyûn’a asker sevkiyatı yapılırken gereken masrafların Devlet-i Âliyye’den 

gönderilmesi husûsunda, Biga Sancağı Mütesellimi’ne, hakimlere vesâireye hükümdür.  
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Bir sûreti Biga Sancağı’nda vâki‘ hükkâm ve Biga Sancağı Mütesellimi [boş] zîde mecdihûya 

[boş] vesâ’ire  

 

1992 

Ordu-yu Hümâyûn’a asker sevkiyatı yapılırken gereken masrafların Devlet-i Âliyye’den 

gönderilmesi husûsunda, Karahisar-ı Sahib Sancağı Mütesellimi zîde mecdihûya ve 

hakimler vesâireye hükümdür.  

Bir sûreti  

Karahisar-ı Sahib Sancağı’nda kâ’in hükkâm ve voyvoda’i mezbûr mütesellimi [boş] zîde 

mecdihûya vesâ’ire  

Ber mantûk emr-î ‘âli  ‘amel ve harekete müte‘ahhit olduklarını natık vürûd olân ‘ilamat 

matlubların bâ fermân-ı ‘âli şerh verildi  

Fi 20 C 248 

 

1993 

Ordu-yu Hümâyûn’a asker sevkiyatı yapılırken gereken masrafların Devlet-i Âliyye’den 

gönderilmesi husûsunda, Yenişehir Sancağı’nda var olan hakimler ve adı geçen 

sancağın mütesellimine vesâireye hükümdür.  

Bir sûreti  

Yenişehir Sancağı’nda vâki‘ hükkâm ve livâ-yı mezbûr mütesellimi zîde mecdihûya vesâ’ire 

 

1994 

Ordu-yu Hümâyûn’a asker sevkiyatı yapılırken gereken masrafların Devlet-i Âliyye’den 

gönderilmesi husûsunda, Dergâh-ı Âli Kapucû-başlarından Konya Mütesellimi 

Süleyman Bey’e, hakimlere vesâireye hükümdür.  

Bir sûreti  

Dergâh-ı ‘Âli Kapucû-başlarından Konya Mütesellimi Süleyman Bey dâme mecdihûya ve 

Konya Sancağı’nın hükkâmına vesâ’ire  

Aslı gibi  
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1995 

Asakir-i Mensura’i Muhammediye’nin aylık ve maaşları için gereken 25 yük hazinenin 

sağlimen yerine ulaşması husûsunda, Dersa‘âdet’ten, belirtilen mahâle varıncaya kadar 

yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, voyvodagan, âyân  vesâ’ire zâbit ve bi’l-

cümle iş erlerine hükümdür. 

Dersa‘âdet’imden, zikri ati mahale varınca yol üzerinde vâki’ kazâların kûzat ve nevvâbına ve 

voyvodagan ve â’yân  vesa’ire zabıtan ve bi-l cümle iş erleri zîde kâdrihûma hüküm 

bil-fi’il sadr-ı ‘âzam ım senud şeyh ve Serdar-ı Ekrem zaferi ilmim maiyetinde olan Asakir-i 

Mensura’i Muhammediye’nin mahiye ve maaşları olarak yirmi bir yük ve meşarûnîleyhin 

cânib-i miride olan matlubuna mahsusen dört yük ki bu def‘a çifte tâtâra teslimen irsâl olunan 

ceman yirmi beş yük hazinenin eminen ve salimen mahalline isâli lazımeden olmaktan nâşi 

siz ki kûzat ve nevvâb vesa’ire mûmâileyhimsiz tâtâr merkûm Dersa‘âdet’imden, 

meşarûnîleyhin bulunduğu mahale varınca esnâyı râhda herhanginizin tahtı hükümet ve 

Kazâsına dâhil olur ise isticabında olan hazine-i merkûme emin ve mahfuz mahallere indirilip 

gider oldukta dâhi verilen hükmü şerifim mûcibince iktiza eden bargirler havale olunmak 

üzere tedarik ve i‘tâ  kılınarak serian tahmil ve i‘zâm ve muhatara olan mahallerde miktar-ı 

vâki‘  müslim cebelü neferatı terf’ikiyle her halde istihsâl esbab muhafaza ve muharesesine 

ihtimam ve dikkat ve mazmûn ‘ilâma canîb-i meşarûnîleyhe tevsili emr-îne ikdam ve 

müsareat eylemeniz fermanım olmağın mahsusen işbu emr-î celîlü’l kadrim iktidar ve irsâl 

olunmuştur imdi tâtâr merkûm Dersa‘âdet’imden, meşarûnîleyhin bulunduğu mahale varınca 

dahili kazâ ve merhalelerde müstashin olan hazine-i merkûme bâlâda beyan olduğu vechile 

me'mur ve mahfuz mahallere indirilip gider oldukta hükmü şerifim mûcibince tûvanâ 

bargirlere tahmil olunarak ve hatırlı olan yerlerde dâhi kifayet miktarı müslim cebelü neferatı 

terf’ikiyle bil-vücûh muhafaza ve muhadesesi esbabı istihsâl kılınarak eminen ve salimen 

canîb-i meşarûnîleyhe isâli İrade-i ‘Âliyye’m muktezasından idüğü ve bu babda ağmaz ve 

rehavet vukû’uyla maazallah-u Teâlâ hazine-i merkûmeye bir güne zarar ve kezer isabet 

eylemek ihtimâli bulunursa ol kazâdan iki kat‘ tazmin ettirileceğinden ma’ada hakim ve 

zabıtan dâhi mahallerine hamil ile haklarından gelineceği taahhüdümüz oldukta ber vech-i 

meşrûh ‘amel  ve harekete bil-ittifak ziyâde ikdam ve dikkat ve hilafından bî gayet zarar ve 

mücanebet eylemeniz bâbında  
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1996 

Asakir-i Mensura’i Muhammediye’nin aylık ve maaşları için gereken paranın sağlimen 

yerine ulaşması husûsunda, Üsküdar’dan söz edilen mahâle varıncaya kadar yol 

üzerinde var olan hakimler vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Üsküdar’dan zikr-i ati mahâle varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] Anadolu 

cânib-i Serdar-ı Ekremi ma‘iyetine me'mur hâlâ silistre Valisi ve Rusçuk Muhafızı düstûr-î 

vezir Mehmed Pâşâ iclâlehû tarâfına bu def‘a irsâl olunan bir yük hazinenin eminen ve 

salimen mahâlline irsâli içün  

Fi Evâhir-i 48  

Aslı gibi 

 

Sayfa 275 

 

1997 

Asakir-i Mensura’i Muhammediye’nin aylık ve maaşları için gereken beş yüz kese 

hazinenin sağlimen yerine ulaşması husûsunda, Dersa‘âdet’ten, Rusçuk’a varıncaya 

kadar yol üzerinde bulunan hakimler vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’imden, Rusçuk’a varınca hükkâm vesâ’ire [boş] Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-

başılarından Rusçuk Binâ Emini ‘Osman dâme mecdihûya ‘alel hesab olarak bir nefer tâtâra 

teslîmen gönderilen on iki yük olmak üzere beş yüz kese kese akçenin eminen irsâli içün  

Aslı gibi  

 

1998 

Karesi Sancağı’ndaki afyonun satın alınması için sermaye akçesi olmak üzere 

gönderilmiş olân iki yük hazinenin eminen ve salimen yerine ulaşması husûsunda, 

Üsküdar’dan belirtilen mahâle varıncaya kadar yol üzerinde var olan hakimler 

vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Üsküdar’dan zikri ati mahâle varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] bu sene-i 

mübarekede Karesi Sancağı’nda husule gelen afyonun mübaya‘ası içün sermaye akçesi olmak 

üzere gönderilmiş olân iki yük hazinenin eminen ve salimen irsâli içün                       

 Aslı gibi 

 

1999 

Silistre Valisi ve Ruscuk Muhafızı Mehmet Pâşâ’nın m‘aiyetindeki askerin ihtiyacı için 

gönderilen bir yük hazinenin sağlimen ulaştırılması husûsunda, Üsküdar’dan belirtilen 

mahâle varıncaya kadar yol üzerinde var olan hakimler vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Üsküdar’dan zikri ati mahâle varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] Silistre Valisi 

ve Ruscuk Muhafızı olub muktezayı İrade-i Seniyye’m üzere canibine me'mur düstûr-î vezir 

Mehmed Pâşâ iclâlehû ma‘iyetinde olân asakir mahiyesi olarak bu def‘a meşarûnîleyhin 

tâtârına teslîmen gönderilen bir yük hazinenin salimen meşarûnîleyhe ifası içün  

 

2000 

Anadolu cânib-i Ordu-yu Hümâyûn’da olân Asakir-i Mansûre Alaylarının ihtiyacı için 

gönderilen hazinenin sağlimen ulaştırılması husûsunda, Üsküdar’dan belirtilen mahâle 

varıncaya kadar yol üzerinde var olan hakimler vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Üsküdar’dan zikri ati mahale varınca yol üzerinde vâki’ kazâların kûzat ve nevvâbına vesa’ire 

[Boş] Anadolu cânib-i Ordu-yu Hümâyûn’da olan ‘Âsakir-i Mansûre Alaylarının işbu şehri 

safer maaş ve mahiyesi olmak üzere ta‘yin kılınan tâtârlara teslimen irsâl olunan hazine 

tedarik ve eminen ve salimen  Ordu-yu hümuyuna irsâli içün                                               

Fi Evâhir-i S 48 

 

2001 

Asakir-i Mansûre Alaylarınından Antalya’da olân birinci alayın ihtiyacı için gönderilen 

hazinenin sağlimen ulaştırılması husûsunda, Üsküdar’dan belirtilen mahâle varıncaya 

kadar yol üzerinde var olan hakimler vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Üsküdar’dan zikri ati mahâle varınca vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş]  

‘Âsakir-i Mansûre Alaylarınından Antalya’da olân birinci alayın işbu şehri safer maaş ve 

mahiyesi olmak üzere ta‘yin kılınan tâtâra teslîmen irsâl olunan hazinenin eminen ve salimen 

irsâli için  

Fi Evâhir-i S 48 

 

2002 

Anadolu cânib-i Ordu-yu Hümâyûn’a me'mur piyade ve süvari Asakir-i Şahane 

Alayları zabitler, neferler ve memur vesâ’irenin ihtiyacı için gönderilen hazinenin 

sağlimen ulaştırılması husûsunda, Üsküdar’dan belirtilen mahâle varıncaya kadar yol 

üzerinde vâki‘ hakimler vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Üsküdar’dan zikri ati mahâle varınca vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş]  

Anadolu Cânib-i Ordu-yu Hümâyûn’uma me'mur piyade ve süvari Asakir-i Şahan’em 

Alayları zâbıtan ve neferat ve me'mur vesâ’irenin işbu şehri saferü-l hayr maaş ve mahiyesi 

olmak üzere irsâl olunan hazinenin eminen ve salimen Ordu-yu Hümâyûn’umun bulunduğu 

mahâle isâli içün        

Kezalik                                                                                                     

Fi Evâhir-i S 48 

                                                                                                               

2003 

İzam-ı Rical-i Devlet-i Âliyye’mden Şumnu’ya memur el-hâc Mehmet Ataullah’a 

gönderilen on iki yük akçenin sağlimen ulaştırılması husûsunda, Dersa‘âdet’den 

Şumnu’ya varıncaya kadar yol üzerinde var olan hakimler vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’imden, Şûmnu’ya varınca  vâki‘ hükkâm vesa’ire [Boş]  

İzam-ı Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden Şumnu’ye me'mur el-hâc Mehmed Ataullah dâme 

mecdihûya merihane’i ‘amire canibinden i‘tâ  olunan on iki yük miri akçesinin eminen ve 

salimen mahalline isâli içün                                                                                  

Fi Evâ’il-i Râ 48 
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2004 

On yük akçenin sağlimen ulaştırılması husûsunda, Dersa‘âdet’ten, belirtilen mahâle 

varıncaya kadar yol üzerinde var olan hakimler vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’imden, zikri ati mahâle varınca vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş]  

Sadr-ı ‘âzamım senud şeyh ve Serdar-ı Ekrem zafer-i ilmimim canîb-i miriyede olân 

matlubuna mahsuben bu def‘a çifte tâtâra teslîmen gönderilen on yük hazinenin salimen irsâli 

içün  

Aslı gibi  

 

2005 

On yük akçenin sağlimen ulaştırılması husûsunda, Üsküdar’dan belirtilen mahâle 

varıncaya kadar yol üzerinde var olan hakimler vesâireye hükümdür. 

Üsküdar’dan  zikri ati mahale varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâm vesa’ire [Boş] Anadolu 

cânib-i Ordu-yu Hümâyûn’umda olan Asakir-i Mensura’i Alaylarıyla Topçu Taburlarının 

ücreti t‘ayinât   vesa’ire içün miriyeleri taraflarına irsâl olunan alel hesab akçesinin eminen ve 

salimen Ordu-yu Hümâyûn’umun bulunduğu mahale irsâli içün  

Kezalik                                                                        

Fi Evâ’il-i Râ 48 

 

2006 

Dobruca Ahâlilerine evrak akçesi olmak üzere Dergâh-ı Âli Kapucû-başılarından Varna 

Muhafızı ve zâhire memuru Abdülkerim Bey’e gönderilen yediyüz elli kese akçenin 

sağlimen ulaşması husûsunda, Dersa‘âdet’ten, Edirne’ye varınca var olan hakimler 

vesâireye hükümdür.  

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’imden, Edirne’ye varınca vâki‘ hükkâma vesâ’ire [boş]  

Dobruca Ahâlilerine evrak akçesi olmak üzere Dergâh-ı ‘Âli Kapucû-başılarından Varna 

Muhafızı ve zâhire me'muru Abdülkerim Bey dâme mecdihû tarâfına Rikâb-ı Hümâyûn’um 

kâim-makâmı tâtârlarından teslîmen tâtâra irsâl olunan yedi yüz elli kese akçe hazinenin 

eminen ve salimen savb-ı maksuda isâli icün  

Kezalik                                                                                                               Fi Evâ’il-i Râ 48 
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2007 

Silistre Valisi ve Rusçuk Muhafızı olub muktezayı İrade’i seniyye üzerine Mısır Valisi ve 

Girit ve Çermik Sancağı Mutasarrıfı ve Anadolu Cânib-i Serdar-ı Ekremi Veziri 

Hüseyîn Pâşâ’nın maiyetinde memur olân Seyyid Mehmet Pâşâ’nın maiyetinde olân 

Ilıklı asakir için gönderilen paranın sağlimen ulaşması husûsunda, Üsküdar’dan 

belirtilen mahâle varınca var olan hakimler vesâireye hükümdür.  

Bir sûreti  

Üsküdar’dan zikri ati mahâle varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş]  

Hâlâ Silistre Valisi ve Rusçuk Muhafızı olub muktezayı İrade-i Seniyye’m üzere Mısır Valisi 

ve Girit ve Çermik Sancağı Mutasarrıfı ve Anadolu Cânib-i Serdar-ı Ekremi Veziri me‘ali 

mirim Hüseyîn Pâşâ iclâlehû ve ikbalühû ma‘iyetine me'mur düstur Seyyid Mehmed Pâşâ 

iclâlehû ma‘iyetinde olân Ilıklı asakirin mahiyeleri olmak üzere bu def‘a bir nefer tâtâra 

teslîmen irsâl olunan bir yük hazinenin eminen ve salimen meşarûnîleyhin bulunduğu mahâle 

isâli içün  

Fi Evâsit-i Râ 48 

 

2008 

Trabzon Valisi ve Canik Muhasılı olub Sivas Eyaleti’yle Amasya ve Çorum ve Divriği 

Sancakları ve Gümüşhane Mâden-i Hümâyûn’un yönetimini de üzerine alan Osman 

Pâşâ’ya gönderilen bir yük hazinenin sağlimen ulaşması husûsunda, Üsküdar’dan 

belirtilen mahâle varınca var olan hakimler vesâireye hükümdür.  

Bir sûreti  

Üsküdar’dan zikri ati mahâle varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş]  

Hâlâ Trabzon Valisi ve Canik Muhasılı olub ber-vecihle muhassıllık Sivas Eyaleti’yle 

Amasya ve Çorum ve Divriği Sancakları ve Gümüşhane M‘âden-i Hümâyûn’um emini 

‘uhdesine mehul olân vezir ‘Osman Pâşâ iclâlehûya bu def‘a bir nefer tâtâra teslîmen 

gönderilen bir yük hazinenin eminen ve salimen meşarûnîleyhin bulunduğu mahâle isâli içün  

Fi Evâsit-i Râ 48 

 

2009 

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Hüseyîn Bey’e asker aylığı olarak hazine 

bendi ile teslim olunan bin kese akçenin sağlimen ulaşması husûsunda, Dersa‘âdet’ten, 

Gümülcine ve haValisine varınca var olan hakimler vesâireye hükümdür.  
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Bir sûreti  

Dersa‘âdet’ten, Gümülcine ve haValisine varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâma vesâ’ire [boş]  

Asakir ihracına me'mur Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Hüseyîn Bey dâme 

mecdihûya asker aylığı olarak hazine-i bendi ile teslîm olunan bin kese akçenin salimen isâli 

içün  

Fi Evâsit-i Râ 48   

 

2010 

Anadolu Cânib-i Ordu-yu Hümâyûn’dan olân Asakir-i Mansûre’nin ihtiyacı için 

gönderilen paranın sağlimen ulaşması husûsunda, Üsküdar’dan belirtilen mahâle 

varınca var olan hakimler vesâireye hükümdür.  

Bir sûreti  

Üsküdar’dan zikri ati mahale varınca vâki‘ hükkâma vesa’ire [Boş]  

Anadolu Cânib-i Ordu-yu Hümâyûn’umda olan ‘Âsakir-i Mansûre’nin idare t‘ayinât ları 

zamnında irsâl olunan hazinenin eminen ve salimen Ordu-yu hümuyunda bulunduğu mahale 

isâli içün  

Kezalik 

Fi Evâsit-i Râ 48 

 

2011 

Ordu-yu Hümâyûn hazinesinden gönderilen İrade-i Seniyye muktezasından olân iki bin 

kese akçenin bin kese akçesinin Rikâb-ı Hümâyûn Kâim-makâmı tâtârlarından bir 

nefer tâtâra teslim edildiği ve yerine sağlimen ulaşması husûsunda, Ordu-yu 

Hümâyûn’dan bulunduğu mahâle irsâli için hükümdür.  

Bir sûreti  

Yine mûmâileyhime Ordu-yu Hümâyûn’um hazinesine irsâl İrade-i Seniyy’em 

muktezasından olan iki bin kese akçenin bin  kese akçesi Rikâb-ı Hümâyûn’um Kâim-

mâkamı tâtârlarından bir nefer tâtâra teslimen gönderilen hazinenin eminen ve salimen Ordu-

yu Hümâyûn’umda bulunduğu mahale irsâli içün  
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2012 

Ordu-yu Hümâyûn hazinesinden gönderilen İrade-i Seniyye muktezasından olân iki bin 

kese akçenin bin kese akçesinin Rikâb-ı Hümâyûn Kâim-makâmı tâtârlarından bir 

nefer tâtâra teslim edildiği ve yerine sağlimen ulaşması husûsunda, Ordu-yu 

Hümâyûn’dan bulunduğu mahâle irsâli için hükümdür.  

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’imden,  zikri ati mahale varınca vâki‘ hükkâm vesa’ire [Boş]  

Bi-l fi’il sadr-ı ‘âzam ım senude şeyh ve Serdar-ı Ekrem mensurul ilmim canibine çifte tâtâra 

teslimen gönderilen bin beş yüz kese akçenin eminen ve salimen canîb-i meşarûnîleyhe irsâli 

için  

Fi Evâsit-i Râ 48 

 

2013 

Asakir-i Mansûre-i aylık ve maaşları olmak üzere çifte tâtâra teslimen gönderilen on 

yedi yük hazinenin sağlimen ulaşması husûsunda, Dersa‘âdet’imden, belirtilen mahâle 

varınca var olan hakimler vesâireye hükümdür.  

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’imden, zikri ati mahâle varınca vâki‘ hükkâma vesâ’ire [boş]  

Bi’l-fi’il Sadr-ı ‘âzamım senuda şeyh ve Serdar-ı Ekrem mensurul ilmim maiyetinde olân 

‘Âsakir-i Mansûre-i mahiye ve maaşları olmak üzere çifte tâtâra teslîmen gönderilen on yedi 

yük hazinenin eminen ve salimen canîb-i meşarûnîleyhe isâli içün  

 

2014 

Anadolu Ordu-yu Hümâyûn’dan olân Asakir-i Hassa-i Şahane’nin aylıkları için 

gönderilen hazinenin sağlimen ulaşması husûsunda, Dersa‘âdet’imden, belirtilen mahâle 

varınca Üsküdar’dan Ordu-yu Hümâyûn’umda bulunduğu mahâle varınca var olan 

hakimler vesâireye hükümdür.  

Bir sûreti  

Üsküdar’dan Ordu-yu Hümâyûn’umda bulunduğu mahale varınca vâki‘ hükkâm vesa’ire 

[Boş] Anadolu Ordu-yu Hümâyûn’umda olan Asakir-i Hassa-i Şahanem’de mahiyeleri olmak 

üzere bu def‘a irsâl olunan malûmul miktar hazinenin eminen ve salimen Ordu-yu 

Hümâyûn’umun bulunduğu mahale irsâli içün  
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Sayfa 276 

 

2015 

Rikâb Kâim-makâmı tâtârlarından çifte tâtâra teslimen irsâl olunan beş yüz kese 

akçenin eminen ve salimen Ordu-yu Hümâyûn’un bulunduğu mahâle ulaşması 

husûsunda, hükümdür.  

Bir sûreti  

Yine mûmâileyhim [boş] Ordu-yu Hümâyûn hazinesi içün bu def‘a Rikâb Kâim-makâmı 

tâtârlarından çifte tâtâra teslîmen irsâl olunan beş yüz kese akçenin eminen ve salimen Ordu-

yu Hümâyûn’umun bulunduğu mahâle isâli içün  

 

2016 

Serdar-ı Ekrem mensurul ilmi tarâfına, çifte tâtâra teslimen gönderilen bir yük 

hazinenin eminen ve salimen cânib-i meşarûnîleyhe irsâli hükümdür.  

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’imden, zikri ati mahâle varınca var olan hükkâma vesâ’ire [boş]  

Bi’l-fi’il Sadr-ı ‘âzamım senûde şeyh ve Serdar-ı Ekrem mensurul ilmim canibine çifte tâtâra 

teslîmen gönderilen bir yük hazinenin eminen ve salimen cânib-i meşarûnîleyhe irsâli içün  

Fi Evâsit-i Râ 48 

 

2017  

Rical-i Devlet-i Âliyye’den Ordu-yu Hümâyûn Zâhire Nazırı ‘Arif ‘e çifte tâtâra teslim 

edilen beş yüz kese Beyaz akçenin eminen ve salimen Kütahya’ya ulaşması husûsunda, 

Üsküdar’dan belirtilen mahâle varınca var olan hakimler vesâ’ire hükümdür.  

Bir sûreti  

Üsküdar’dan zikri ati mahale varınca vâki‘ hükkâma vesa’ire [Boş]  

Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden Ordu-yu Hümâyûn’um Zâhire Nazırı iftihar ‘Arif dâme 

mecdihûya çifte tâtâra teslimen irsâl olunan beş yüz kese beyaz akçenin eminen ve salimen 

Kütahya’ya irsâli için  

Kezalik 

Fi Evâhir-i  Râ 48 
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2018 

Ordu-yu Hümâyûn hazinesi için bu defa çifte tâtâra teslimen gönderilen beş yüz kese 

akçenin eminen ve salimen Ordu-yu Hümâyûn’a irsâli içün, Üsküdar’dan belirtilen 

mahâle varınca orada var olan hakimler vesâ’ire hükümdür.  

Bir sûreti  

Üsküdar’dan zikri ati mahâle varınca vâki‘ hükkâma vesâ’ire [boş]  

Ordu-yu Hümâyûn’um hazinesi için bu def‘a çifte tâtâra teslîmen gönderilen beş yüz kese 

akçenin eminen ve salimen Ordu-yu Hümâyûn’uma irsâli içün  

Fi Evâhir-i  Râ 48 

 

2019 

Sadr-ı Âzam senûde şeyh ve Serdar-ı Ekrem’e irsâl olunmak üzere bu defa çifte tâtâra 

teslimen gönderilen malûmul miktar hazinenin eminen ve salimen mahâlline irsâli için, 

Dersa‘âdet’ten belirtilen mahâle varıncaya kadar yol üzerinde var olan hakimler 

vesâ’ire hükümdür.  

Bir sûreti  

Dersa‘âdeti’mden zikri ati mahâle varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâma vesâ’ire [boş]  

Bi’l-fi’il Sadr-ı ‘âzamım senûde şeyh ve Serdar-ı Ekrem mensurul ilmim canibine irsâl 

olunmak üzere bu def‘a çifte tâtâra teslîmen gönderilen malûmul miktar hazinenin eminen ve 

salimen mahâlline irsâli için                                                                                   

Fi Evâ’il-i R 48 

 

2020  

Sadr-ı âzam senûde şeyh ve Serdar-ı Ekrem’e ulaştırılmak üzere bu def‘a çifte tâtâra 

teslimen gönderilen üç bin kese akçenin eminen ve salimen yerine ulaşması için, 

Dersa‘âdet’ten adı geçen mahâle varıncaya kadar yol üzerinde var olan hakimler 

vesâ’ire hükümdür.  

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’imden, zikri ati mahâle varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] bi’l-fi’il 

Sadr-ı ‘âzamım ve senûde şeyh ve Serdar-ı Ekrem ve mensurul ilmim canibine bu def‘a 

gönderilen üç bin kese akçenin eminen ve salimen mahâlline isâli için  

Fi Evâ’il-i R  
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2021 

Çifte tâtâra teslimen Ordu-yu Hümâyûn’a gönderilen bin kese akçe hazinenin eminen 

ve salimen mahâlline irsâli için, Üsküdar’dan belirtilen mahâle varıncaya kadar yol 

üzerinde var olan hakimler vesâ’ire hükümdür.  

Bir sûreti  

Üsküdar’dan zikri ati mahâle varınca bulunan hükkâm vesâ’ire [boş]  

Bu def‘a çifte tâtâra teslîmen Ordu-yu Hümâyûn’uma gönderilen bin kese akçe hazinenin 

eminen ve salimen mahâlline isâli için                                                                  

Fi Evâ’il-i R 48 

 

2022 

Silistre Valisi ve Ruscuk Muhafızı ve Anadolu Ordu-yu Hümâyûn’um Ser-Askeri Vezir 

Mehmet Pâşâ’nın maiyetinde olân Ilıklı askerin ihtiyaçları için gönderilen bir yük 

hazinenin sağlimen ulaşması husûsunda, Üsküdar’dan belirtilen mahâle varıncaya 

kadar yol üzerinde var olan hakimler vesâ’ire hükümdür.  

Bir sûreti  

Üsküdar’dan zikri ati mahâle varınca vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş]  

Hâlâ Silistre Valisi ve Ruscuk Muhafızı ve Anadolu Ordu-yu Hümâyûn’um Ser-Askeri 

Vezirim Mehmed Pâşâ iclâlehûnun ma‘iyetinde olân Ilıklı ‘askerin mahiyeleri olmak üzere bir 

nefer tâtâra teslîmen gönderilen bir yük hazinenin eminen ve salimen cânib-i meşarûnîleyhe 

isâli için                                                                                                                 

Fi Evâ’il-i R 48 

 

2023 

Ordu-yu Hümâyûn’da olân Asakir-i Mansûre Alaylarınının ihtiyaçları için gönderilen 

hazinenin sağlimen ulaşması husûsunda, Üsküdar’dan adı geçen mahâle varıncaya 

kadar yol üzerinde bulunan hakimler vesâ’ire hükümdür.  

Bir sûreti  

Üsküdar’dan zikri ati mahâle varınca vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş]  
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Ordu-yu Hümâyûn’umda olân ‘Âsakir-i Mansûre Alaylarınının t‘ayinât  vesâ’ireleri için tertib 

olunan malûmul miktar hazinenin eminen ve salimen Ordu-yu Hümâyûn’da bulunduğu 

mahâle irsâli için  

Fi Evâ’il-i R 48 

 

2024 

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından İçil Mütesellimi Sadık Bey Bey tâtârlarına 

teslimen iki yük hazine-i miriyenin sağlimen ulaşması husûsunda, Üsküdar’dan 

belirtilen mahâle varıncaya kadar yol üzerinde var olan hakimler vesâ’ire hükümdür.  

Bir sûreti  

Üsküdar’dan zikri ati mahâle varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş]  

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından İçil Mütesellimi Sadık Bey dâme mecdihûnun 

tâtârlarına teslîmen bu def‘a ol canibe irsâl olunan iki yük hazine-i miriyenin eminen ve 

salimen isâli içün  

Fi Evâ’il-i R 48 

 

2025 

Teke Sancağı Mutasarrıfı ve Antalya Muhafızı Mir-i Miran’dan Yusuf Pâşâ dâme 

ikbâluhûya Rikâb-ı Hümâyûn Kâim-makâmı tâtârlarından bir nefer tâtâra teslimen 

gönderilen iki yüz kese akçe hazinenin sağlimen ulaşması husûsunda, Üsküdar’dan 

Antalya’ya varınca yol üzerinde var olan hakimler vesâ’ire hükümdür.  

Bir sûreti  

Üsküdar’dan Antalya’ya varınca vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş]  

Hâlâ Teke Sancağı Mutasarrıfı ve Antalya Muhafızı Mir-i Miran’dan Yusuf Pâşâ dâme 

ikbâluhûya Rikâb-ı Hümâyûn Kâim-makâmı tâtârlarından bir nefer tâtâra teslîmen gönderilen 

iki yüz kese akçe hazinenin eminen ve salimen mahâlline isâli içün                   

Fi Evâsit-i R 48 

 

2026 

Dergâh-ı Âli Kapucû-başılarından Kengırı Mütesellimi Ömer ‘e ve bir nefer tâtâra 

teslimen gönderilen üç yüz kese akçe hazinenin sağlimen ulaşması husûsunda, 

Üsküdar’dan belirtilen mahâle varınca var olan hakimler vesâ’ire hükümdür.  
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Bir sûreti  

Üsküdar’dan zikri ati mahâle varınca vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş]  

Dergâh-ı ‘Âli Kapucû-başılarından Kengırı Mütesellimi Ömer dâme mecdihûya kezalik bir 

nefer tâtâra teslîmen gönderilen üç yüz kese akzçe hazinenin eminen ve salimen mahâlline 

isâli içün  

Fi Evâsit-i R 48 

 

2027 

Ankara Sancağı Mütesellimi Mustafa Bey’e ve bir nefer tâtâra teslimen gönderilen üç 

yüz kese akçenin sağlimen ulaşması husûsunda, Üsküdar’dan belirtilen mahâle varınca 

var olan hakimler vesâ’ire hükümdür.  

Bir sûreti  

Üsküdar’dan zikri ati mahâle varınca vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş] Ankara Sancağı 

Mütesellimi Mustafa zîde mecdihûya bir nefer tâtâra teslîmen gönderilen üç yüz kese akçenin 

mahâlline irsâli için  

Fi Evâsit-i R 48 

 

2028 

Kırşehir Mütesellimi ve Gümüşhan Madeni Hümâyûn’u Emini Abdûrrâhman Bey’e ve 

bir nefer tâtâra teslimen gönderilen iki yüz kese akçe hazinenin sağlimen ulaşması 

husûsunda, Üsküdar’dan belirtilen mahâle varınca var olan hakimler vesâ’ire 

hükümdür.  

Bir sûreti  

Üsküdar’dan zikri ati mahâle varınca vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş]  

Kırşehir Mütesellimi ve Gümüşhan Ma’deni Hümâyûn’u Emini Abdûrrâhman Bey zîde 

mecdihûya kezalik bir nefer tâtâra teslîmen gönderilen iki yüz kese akçe hazinenin eminen 

mahâlline isâli içün                                                                                              Fi Evâsit-i R 48 

 

2029 

Rikâb-ı Hümâyûn Kâim-makâmı tâtârlarından bir nefer tâtâra teslimen Bozok canibine 

teslim olunan on iki yük hazinenin sağlimen ulaşması husûsunda, Üsküdar’dan 

belirtilen mahâle varınca var olan hakimler vesâireye hükümdür.  
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Bir sûreti  

Üsküdar’dan zikri ati mahâle varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş]  

Rikâb-ı Hümâyûn Kâim-makâmı tâtârlarından bir nefer tâtâra teslîmen Bozok canibine irsâl 

olunan on iki yük hazine-i miriyenin salimen isâli içün  

Fi Evâsit-i R 48 

 

2030 

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Hüseyîn Bey tarâfına Rikâb-ı Hümâyûn 

Kâim-makâmı tâtârlarından bir nefer tâtâra teslimen gönderilen bir yük hazinenin 

sağlimen ulaşması husûsunda, Dersa‘âdet’ten, belirtilen mahâle varınca var olan 

hakimler vesâ’ire hükümdür.  

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’imden, zikri ati mahâle varınca vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş]  

Karaca askeri tahrir olunduğuna me'mur Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Hüseyîn 

Bey dâme mecdihû tarâfına Rikâb-ı Hümâyûn Kâim-makâmı tâtârlarından bir nefer tâtâra 

teslîmen gönderilen bir yük hazinenin eminen mahâlline isâli içün  

Fi Evâsit-i R 48 

 

2031 

Dersa‘âdet ve Ordu-yu Hümâyûn için Edirne Muhafızı ve zâhire me’mûru Abdülkerim 

Bey aracılığıyla hazine-i seniyye olarak getirilen bin kese akçenin sağlimen ulaşması 

husûsunda, Dersa‘âdet’ten, Edirne’ye varınca var olan hakimler vesâireye hükümdür.  

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’imden, Edirne’ye varınca yol üzerinde vâki‘ hükkâm vesâ’ire [boş]  

Dersa‘âdet’im ve Ordu-yu Hümâyûn’um lâzımesi içün Edirne Muhafızı ve zâhire me’mûru 

Abdülkerim Bey m’arifetiyle mübaye‘a İrade’i seniyye muktezasından olân hınta ve şa‘irin 

behâlarına mahsuben hazine-i seniyye olarak irsâl olunan bin kese akçenin eminen ve salimen 

mahâlline isâli içün                                                                                                 

Fi Evâsit-i R 48 
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2032 

Sırb reâyâsından Estoyan isimli kişinin Belgrad’a giderken yolculuk esnasında zorluk 

çıkarılmaması husûsunda, Dersa‘âdet’ten, Belgrad’a varıncaya kadar yol üzerinde var 

olan kazâların kadı, naib, âyân  vesâireye zâbit ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür.  

Bir sûreti  

Dersa‘âdet’imden, Belgrad’a varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbına, â’yân  

vesâ’ire zâbıtan ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm  

Sırb re‘âyâsından Estoyan nâm bir nefer Sırblı bundan akdem Dersa‘âdet’e vürûd idüp bu 

def‘a dâhil olmağla Belgrad’a gitmek murâd eylediğine binâ’en siz ki kûzât ve nevvâb 

vesâ’ire mûmâileyhimsiz mersûm Der-i ‘Âliyye’m’den Belgrad’a varınca her hangınızın taht-

ı hükümet ve kazâsına varup dâhil olur ise mürûr ve ‘ubûruna muhâlefet olunmayıb himâyet 

ve sıyâneti husûsuna mübâderet eylemeniz fermânım olmağın imdi ber-vech-i meşrûh 

mersûm Dersa‘âdet’ten Belgrad’a varınca her hangınızın taht-ı hükümet ve kazâsına varup 

dâhil olur ise erbâb ve zehâyinde muhâlefet olunmayıb himâyet ve sıyâneti husûsuna 

mübâderet eyleminiz lâzımeden idüğü ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer ‘amel ve 

harekete mübâderet ve hilâfından bî gayet tevakkî ve mubâ‘adet eylemeniz bâbında 

Fi Evâhir-i R 1248 

 

Sayfa 277 

 

2033 

İbrâhîm Pâşâ’nın, Bursa’ya memur olarak atanması ve yol boyunca ihtiyaçlarının 

karşılanması husûsunda, Bursa’dan belirtilen mahâle varıncaya kadar yol üzerinde var 

olan kazâların kadılarına, naiblerine, âyân  ve voyvodagan ve bi’l-cümle iş erlerine 

hükümdür. 

Beruse’den zikri ati mahale varınca yol üzerinde vâki’ kazâların kûzat ve nevvâbına ve â’yân  

ve voyvodagan ve bi-l cümle işerleri zîde kâdrihûma hüküm  

Hâlâ Adana Beylerbeyisi Şehud İbrâhîm Pâşâ dâme  mealiye muktezayı irade olm’ayanlara 

şehri yeranem bu def‘a Dersa‘âdet’imden, Beruse’ye ve ondan mahal memuriyete ‘azimet  

eylemiş olmaktan nâşi siz ki kûzat ve nevvâb vesa’ire mûmâileyhimsiz Pâşâyı mûmâileyh 

Beruse’den savb-ı memura varıncaya değin esnâyı râhda herhanginisin tahtı hükümet ve 

Kazâsına dâhil olur ise hakkında mürasale mühimmat nevazi ve hizmet icrâ ve bir gecelik 

lâzım gelen me’kûlâtın derhal tedarik ve itasıyla müreffihen ve müsterihen savbı memura isal 
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olunması husûsuna bil-ittifak ihtimam ve dikkat eylemeniz fermanım olmağın mahsusen işbu 

emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve irsâl olunmuştur imdi Pâşâyı mûmâileyhin Beruse’den savbı 

memura vüsûlüne kadar Kazâlarınıza vürûdunda hakkında mürasim mürasele ve mühimmat 

mevazi ve hizmeti kemâliyle icrâ ve ifa ve me’kûlât lazımeyi serian tedarik ve i‘tâ  ederek 

müsterihen ve mürfihen mahal memuriyete isâli sizden kat‘i matlubu mülükânem idüğü ve bu 

babda imaz ve isâlin kusur ve rehavetle bir mahalde düçarı zahmet ve meşakkat olunmasına 

ber-vecihle rızâ-yı şerifim olmadığı m‘alûmunuz oldukta ber vech-i muharrer ‘amel  ve 

harekete bil-ittihat kemâli itina ve gayret ve hilafı vâzi‘ ve tecvizden hazer ve mücanebet 

eylemeniz bâbında  

Fi Evâhir-i R 48 

 

2034 

Ordu-yu Hümayûn’a lâzım olân beş bin kantar silahın, Teke Yöresi ve Konya’dan 

toplanacak olân deve ile naklettirilmesi husûsunda, Teke Sancağı Mutasarrıfı Antalya 

Muhafızı Yusuf Pâşâ ve adı geçen sancakta var olan kazâların kadı, naib, âyân  

memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Mir-i Miran-ı Kiram’dan Teke Sancağı Mutasarrıfı Antalya Muhafızı Yusuf Pâşâ dâme 

ikbalehûya ve livayı mezbûrda vâki’ kazâların kûzat ve nevvâbına ve â’yân  ve vücûh-ı 

memleket ve bi-l cümle iş erleri zîde kâdrihûma hüküm 

Dergâh-ı Mu’allam  gediklilerinden hâlâ Türkmen Voyvodası ‘Arif MeCidde m‘arifetiyle 

tertib ol edâ tabh ve imal olunmuş olan beş bin kantar Filinta tabir olunur teksimattan 

mukaddemce işbu kantarı Antalya’ya gönderilmiş ise de gerek işbu beş yüz kantarın el-yevm 

Türkmen’de olan dört bin beş yüz kantar filintanın Ordu-yu Hümâyûn’uma nakli zamnında 

Türkmen’den Konya’ya kadar tesyâr olunduğu vechile beher kıyyesine sekizer para nakliye 

virilmek üzere lüzûmu miktarı devenin münasib mahallerde tertibi husûsu bu def‘a voyvodayı 

mûmâileyh tarafından Dersa‘âdet’ime tahrir ve iş‘ar olunmuş olup zikrolunan filintanın bir an 

akdem Ordu-yu Hümâyûn’uma irsâli lazımeden olduğu derkar ve ol civarda vâki‘ Teke 

Sancağı Kazâları şütran yatağı mahaller olduğu bir yerler olmaktan nâşi ol vecihle beher 

kıyyesi sekiz paradan icâb eden nakliyenin nısfı voyvoda’i mûmâileyh tarafından ve nısfı 

diğeri dâhi Ordu-yu Hümâyûn’uma varup hamulelerini müslimlerinde zâhire memuru Rical-i 

Devlet-i ‘Âliyye’mden ‘Arif dâme mecdihû canibinden virilmek üzere salifüz zikr Teke 

Sancağı Kazâlarından bin mehari şütran tertib ve ihraç olunması husûsuna İrade-i ‘Âliyye’m 

ta‘allûk ederek keyfiyet Ordu-yu Hümâyûn’um tarafına iş‘ar ve livâ'i mezbûrda gerek diğer 

sadır olan evamir-i şerîfem mûciblerince Hamit ve Kütahya taraflarından mürettib şütranın 
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serian celile nısf icarat nakliyesi tarafından i‘tâ  olunarak salifüz zikr kabilinin tahmil ve 

Konya’ya tensili husûsu mûmâileyhe tahrir ve ezyan kılınmış olmağla sen ki muhafız 

mûmâileyhsin vusul-ü emr-î şerifimde muktezayı gayret ve sadakatin üzere livâ'i mezbûr 

kazâlarından mürettib ol miktar şütranın l‘aiz ‘amel  mande olmamak ibaret nakliyelerde usûl-

ü meşruh üzere ahz ve istifa kılınmak üzere derhal tedarik ve ihracıyla voyvoda’i mûmâileyh 

tarafına serian irsâli ve ücreti nakliyesinin kezalik nısfı tarafından ve nısfı diğeri Ordu-yu 

Hümâyûn’uma zâhire memuru mûmâileyh caniblerinden virilmek üzere Antalya da olan 

salifüz zikr beş yüz kantar filintanın dahi doğruca Konya’ya sevk ve isâli husûslarına ikdam 

ve müsara‘at eylemen fermanım olmağın mahsusn işbu emr-î celili kadrim isdâr [Boş] ilr 

tesyâr olmuştur imdi zikr olunan filintanın el-hâletü hâzihi ‘adem  şütranın bakırlı cihetiyle 

hevalar yüz neferin heman Ordu-yu Hümâyûn’uma nakli ehem ve bu sûret dâhi miktar ve anı 

şütrana muhtaç olduğu vareste’i kaydı rakam olmağla sâbık olan şütranın bâlâda beyan 

olduğu vechile biran akdem tedarik ve ihraç birle şu günlerde voyvoda’i mûmâileyh tarafına 

eriştirilmesini ve zikrolunan beş yüz kantar filintanın dâhi doğruca Konya’ya sevk ve isal 

olunması kat‘i İrade-i Seniyy’em muktezasından idüğü ağmaz ve rehavet ile imrar ve ifate’i 

vakt misillü vâzi‘ ve halet ber-vecihle caiz olmadığı m‘alûmun  oldukta ber minvali muharrer 

‘amel  ve hareketi ittikat emir ve İrade-i Seniyye-i Mülükânem’e ziyâde ikdam ve gayret ve 

hilafını tecvizden tevakki ve müba’adet eyleyesin siz ki kûzat ve nevvâb vesa’ire 

mûmâileyhimsiz mazmûn emr-î şerifim sizin dâhi meczûmunuz olarak mûcib ve muktezasını 

icraya bil-ittifak elzem ve sürat ve hilâf-ı rızâ-yı şahanem vâzi‘ ve hareketten bî gayet tehaşi 

ve mücanebet eylemeniz bâbında  

Fi Evâsit-i R 48 

 

2035 

Mühimmatın taşınması için gerekli olân devenin temini husûsunda, Dergâh-ı Âli 

Kapucû-başılarından Hamit Sancağı Mehmet Bey’e, hakimlere vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Dergâh-ı ‘Âli Kapucû-başılarından Hamit Sancağı Mehmed dâme mecdihûya ve hükkâm 

vesâ’ire [boş] adı geçen sancaktan üç yüz mihmar şütranın irsâli içün  

Aslı gibi 
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2036 

Mühimmatın taşınması için gerekli olân devenin temini husûsunda, Dergâh-ı Âli 

Kapucû-başılarından Kütahya Mütesellimi Hâlîl Kamil Bey’e, hakimlere vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Dergâh-ı ‘Âli Kapucû-başlarından Kütahya Mütesellimi Halîl Kamil dâme mecdihû ve livâ'i 

mezbûrda kâ’in zikr-i ati Keşanlı Cemaatinin bulunduğu Kazâların hükkamına ve cema’at-i 

mezbûr yeni vesa’ire cema’at-i mezburadan mürettib beş yüz mihmar şütran için [Boş] 

Keşanlı Cema’at-i ahalisi şütran ashabından oldukları yerlerden  

Kezalik  
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2037 

Savaşlar sebebiyle alınan vergilerde düzensizlikler yaşandığından dolayı, bu konunun 

düzene girmesi ve kendi durumuna uygun vergi vermeyenlerin belirlenip, tahrirlerinin 

yeniden düzenlenmesi husûsunda, Bosna Valisi ve ve ilave olarak Hersek ve Kilis ve 

İzrorinik Sancakları Mutasarrıfı vezirim Mahmûd Hamdi Pâşâ’ya ve Bosna Kadısı’na 

ve adı geçen eyaletin sahip olduğu kazâların kadı, naib ve hocegan Divân-ı Hümâyûn’da 

Asakir-i Mansûre’i Muhammediye idâresine memûren Üsküb canibinden olub bu defa 

tarâf-ı Saltanat-ı Seniyye’den söz edilen husûsa memur ve tayin kılınan hâlâ Hersek, 

Kilis ve İzrornik Sancakları Mütesellimleri, âyân, voyvoda ve memleketin ileri gelenleri 

ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Ordu-yu Hümâyûn’dan tahrir olunup kalem bî kusur ise kalem gelmekle kayıt olmuştur  

Hâlâ bil-istiklâl Bosna Valisi ve İlhâken Hersek ve Kilis ve İzrorinik Sancakları Mutasarrıfı 

vezirim Mahmûd Hamdi Pâşâ iclâlehûya ve Bosna Kadısı’na ve eyalet-i mezburenin hâvi 

olduğu kazâların kûzat ve nevvâbına ve hocegan  Divân-ı Hümâyun’umda ‘Âsakir-i 

Mansûre’i Muhammediye idaresine me’muren Üsküb canibinden olup bu def‘a taraf-ı 

Saltanat-ı Seniyyem’den zikr-i ati husûsa me'mur ve ta‘yin kılınan hâlâ mevkufatı muharrer 

(…) ve Hersek ve Kilis ve İzrornik Sancakları Mütesellimleri zîde mecdihûm ve â’yân  ve 

voyvodagan ve vücûh-ı memleket ve bi-l cümle iş erleri zîde kâdrihûma hüküm 

Bir müddetten beri vukû‘ bulan seferler takribiyle memâlik-i mahruseme ahalisi mürettibatı 

seferiyeden divân masarifat kesireye düçar ve bu cihetle girifâtr enva‘ zarûret ve müzayeka 
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oldukları bedidar olduğundan başka tekalif husûsunda pay ve kira ve ehl-i İslâm ve 

re‘ayasından olarak mesela bir kazânın tekalif ve iradesi ol kazâda bulunan ehl-i İslâm ve 

re’ayanın avarız hanesine bağlı tasarruflarında bulunan emlâk ve arâzi hâsılı ve tehammülüne 

göre takrir ve tesviye şuruta ri‘âyet olunarak tevzi‘  ve tahsil olunmak şurûtundan olarak bazı 

kazâlar taraflarından aralık aralık istid‘a vukû’uyla şurûtu mûcibince evamir-i şerifemden 

takrir kılınmakta ise de yine tekalif şurûtuna ‘adem r-i‘âyetle bazıları kazâyı ve himâye olarak 

kendilerinden hiç tekalif alınmayıp ve birazına dâhi emlâk ve arazilerinin tahmilinden nısf ve 

sülüs derecede noksan tekalif tarh ve tevzi‘  olunarak bu cihetle tekaliften onların hisseleri ve 

dâhi sâir acize ahaliye tarh ve tahmil kılınmakta onlar zimmet re‘aya taifesinin dâhi üzerlerine 

edası lâzım gelen cerire-i şer‘iyyeleri muktezayı şer’i şerîf üzere her birinin hâl ve 

tehammülüne göre alel devam esnaf-ı selâse itibarıyla cibayet kılınması şurûtundan iken kesir 

mahallerin cizyedarları bu usule ri‘âyet etmeyerek tam‘ hamlarından nâşi edna kağıda 

müstehak olanlara evsad ve evsad kağıt verilecek re‘ayaya âlâ kağıt itası vechile sâire ile 

re‘aya fukarası tecrim ve ızrar olunmakta olduğuna mebni gerek tekalif ve gerek cizye 

maddesinden edna avani vukû‘ bulan mezalimin def‘ ve ref‘iyle bir hüsn-ü nizama konulması 

ednadan beri tahtı amâli hayriyeden istimal padişahanem olarak bu husûsun tedabiri 

lazımesinin icrasıyla zann-ı taleb mu‘addelete cihandarânemde müstentak ve muhmi‘ olan bi-l 

cümle fukarayı ra‘iyet ve acize’i vilayetin saye’i mu‘addelet vaye hidivanemde istihsâl esbabı 

refah ve âsâyiş  leri irade-i kıt‘a şahane-i emr-ü  fermân-ı padişahanem muktezasından 

olmaktan nâşi şu madde için mukaddem birkaç def‘a akd olunan mecalis-i şûrada hüsn-ü 

sûreti bi’l me’mur ledil müzakere tekalif maddesinin tahkikiyle takrir ve tezviye şurûtunun 

cümle hakkında icrası ve cizye evrakının dâhi her bir re’ayanın hamil ve tehammülüne göre 

esnafı sülüse itibarıyla itası icrâ ve itamım zamanlarında dâhi olduğu misillü beher hâl 

memâlik-i mahrusemde bulunan ehl-i İslâm ve re’ayanın ol emirde taraf-ı Devlet-i 

‘Âliyye’mden me’murlar ve muharrirler t‘ayinlerine tahrir ve sebt defter olunarak her bir 

kasaba ve karada sagir ve kebir ehl-i İslâm ve re’ayanın efradı bilinmek sûretiyle hâsıl olduğu 

cihetle tarafından beyan berle ol vecihle memâlik-i mahrusemden iktiza eden mahallere 

mukaddema sâhife berâyı sudûr olan Hatt-ı Hümâyûn mahiyet mekûrun şahanem mûcibince 

taraf-ı Devlet-i ‘Âliyye’mden mahsus me'mur ve muharrirler gönderilerek tahrir ettirilmiş 

olup ancak Bosna eyaletinde bir müddetten beri mütehaddis olan şûrayı ve ahval sebebiyle 

ahali ve re‘âyâsının tahriri bu ana kadar tehîr kılınmış ise de el-hâletü hazihi ‘avk  ‘inâyet-i 

hazreti bari ile eyalet-i mezbure ez (...)  kesb âsâyiş     ederek bu husûsu hayret mevsusun 

eyalet-i merkûme ahalisi hakkında dâhi icrası lâzım gelmiş ve sen ki mûmâileyhsin senin 

derkar olduğun derasiye ve sadakatin katına mebni eyalet-i mezburenin hâvi olduğu kasabat 
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ve karada bulunan ehl-i İslâm ve re’ayanın tahriri maddesine dâhi senin me’muriyetin 

husûsuna İrade-i Seniyye-i Mülûkâne’m ta‘allûk kılınmış olmağla muktezayı memuriyet ve 

sadakatin üzere serian olduğun mahalden hareket ve savb-ı memura varup eyalet-i mezbûra 

dahilinde kâ’in kasabat ve kurraya vali ve mütesellim ve hükkâm ve vücûh-ı caniblerinden 

adamlar ta‘yin ettirilerek ehli İslâm ve re‘âyâdan olan kaffe ahalisini m‘arifetin ve cümle 

ma‘rifet ve infakıyla tahrire şuru ve mübaşeret birle ehl-i İslâm için başka ve  re‘aya için 

başka162 bir defter tutularak ve sagir ve kebir hiçbirisi geriye kalmayarak cümlesi sâkin 

oldukları mahallerin isim ve şöhretleriyle sebt ve terkim ve b‘âdehû iktizayı hüsn-ü nizamına 

bakılmak üzere ahalinin miktar ve kemiyetini mübeyyin defterlerinin mebni Dersa‘âdet’ime 

isâl ve takdime mübaderet ve bundan böyle re’ayanın cizye evrakı bir muktezayı şer‘ otuz 

beher hâl esnaf-ı selâse itibarıyla verilecek olmaktan nâşi re’ayanın heyn-i tahririnde sinnileri 

ve hali ve keyfiyetleri gereği gibi anlaşılarak ve yedlerinde bulunan cizye kağıtlarına dâhi 

bakılarak âlâya müstehak ise âlâ ve evasid ve ebnaya lâyık ise evasid ve edna deyû isimleri 

üzerlerine işaret olunması ve yedlerinde cizye kağıdı bulunmamakta tezkere ibraz edenlerin 

dâhi halleri bit tahkik tahrir kılınması husûsuna mübaderet ve bir kasaba ve karyenin defterde 

mukâyyid ra‘iyet ve ra‘iyeti oğullarından terki vatan ile ahâr mahallere gidenler vardıkları 

yerlerde avarız hanesine kayıt olunmamış ve sâkin olanı on sene-i tecavüz etmemiş olduğu 

halde o misillüler kaldırılıp asıl ra‘iyet kayıt olundukları kasaba ve kurraya nakil ve iskan 

ettirilmek iskan şurûtundan olmak mülasebesiyle eyalet-i mezbure kasabat ve karasından o 

mekule yabancı müslim ve re‘aya var ise onlar için başkaca defter tutularak hâl ve keyfiyet ve 

mukaddemden sâkin oldukları mahallerin isim ve şöhretleriyle sebt ve kayd olunup defterinin 

Dersa‘âdet’ime isal ve takdimi emr-îne kemâli ikdam ve müsareat ve tahrir olunacak ehl-i 

İslâm ve re’ayanın birazı bâ‘de zaman fevt ve helak olmak veyahut vacibül maslaha diyar-ı 

ahâra gitmek ve taşralarda bulunanlar dâhi vilayetlerine gelmek ve yeniden çocuk tevellüt 

etmek cihetleriyle bu husûsun ardı boşanmak lâzım gelirse bu kadar tekalif ile husule gelecek 

nizamım biraz vakite muhtel ve meşuş olması mûceb olacağı zâhir ve bedidar olmak 

hasebiyle bundan böyle nizâm-ı mezbûrun daimen ve müstemiren icrası zımnında tahrir 

olunan ehl-i İslâm ve re‘âyâdan fevt ve helak olanların isimleri defterden terkin ve taşradan 

gelecek ve yeniden tevellüt edeceklerin isimleri müceddeden sebt ve terkim olunarak iktiza 

eden defterleri hakimleri taraflarından üç mahta bir kere gerisini eyalet olan Saraybosna’ya 

irsâl eden ol tarafta cümlesi toplanıp Dersa‘âdet’imde olan kayıtları tashih ve tenfim olunmak 

üzere vali’i meşarûnîleyh m‘arifetiyle bu tarafa gönderilerek nizâmı mezkûrun tarafı halelden 

vakayası vesa’ire istihsaline sarfı ru'yet ve bazı karyelerini usulü köprücü ve derbentçi misillü 

                                                           
162 ve  re‘aya için başka cümlesi orijinal metinde arka arkaya iki defa yazılmış. 
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nâm-ı ahâr ile mukaddema kayd olunup ma’a haza şimdilerde  ise hiç hizmetleri kalmayarak 

fakat m‘arifetlerinin bekasıyla tekalifi vâkı’a dan hisseleri sâir acize’i ahali ve re‘ayaya tard 

ve tahmil olunarak bu keyfiyet dâhi emânet olan fukara ve zaifaya tekalif hisselerinin ağır 

düşmesini mûcib ve iz‘ac ve ikdarlarını müstelzim ve müstevcib olmak hasebiyle şu husûsa 

dâhi itina ile bi-l lüzûm olan bu mekule m‘arifetler hangi karyelerde ise defterlerde tahrir ve 

işaret ve dikkat eylemek fermanım olmağın  

 

Sayfa 279 

 

mahsusen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve tesyâr olunmuştur imdi bu husûs mevadı sâireye 

mukayyis olunup be‘une Teâlâ amme’i ibadullah hakkında bi-l vücuda refah ve rahiyeti 

münbih olacak emûr-î hayriyeden olduğuna binaen bu babda senuh ve sudûr eden irade bâ‘de-

l te‘ade hidivanemin icrasına cümle tarafından kemâliyle ikdam ve takad-ı lazımeden olmağla 

göreyim seni mecbul olduğun kâr-güzâr ve dirayet muktezası ve bâlâda tahrir ve beyan olunan 

vesaya ve tenbihât iktizası üzere eyalet-i mezbure kasabat ve karasında bulunan ehl-i İslâm ve 

re’aya-yı m‘arifetin ve cümle ma‘rifet ittifakıyla tahrir birle iktizayı hüsn-ü nizamına 

bakılmak üzere defterlerinin Dersa‘âdet’ime takdim ve isâline müsareat ve iskan maddesi 

hakkında olan İrade-i Seniyye’min dâhi icrasına mezid-i ihtimam ve dikkat ve ol mekule 

köprülere ve derbentlere merbutatıyla muaf olanların dâhi defterlere işaret olunmasına mezid-

i itina ve sarf-ı ru'yet eylemek kat‘i matlubu mülükânem idüğü m‘alûmun oldukta ber vech-i 

muharrir infazı emir ve tenbihatı şahanemle icrâyı levâzım memuriyet ve sadakata vukur-u sai 

ve gayret eyleyesin ve siz ki vezir müşarun ve mevlana ve kûzat ve nevvâb ve mütesellimler 

ve â’yân  vesa’ire mûmâileyhimsiz mazmûn emr-î şerifim sizin dâhi meczûmunuz olarak 

mûceb ve muktezası üzere ‘amel  ve harekete bil-ittifak kemâli ihtimam ve mübaderet ve 

mevadı mezkûrenin minvali muharrer üzere icrasından ve maksudu mücerred ahali’i 

memleket ve fukarayı raiyetin istihsali kemâli ‘âsâyiş    ve istirahatleri İrade-i Seniyye’m 

idüğü zâhir olduğuna ve me'mur mûmâileyh memleket ve fukarayı ra‘iyet terf’i maslahata 

me’muriyeti cihetiyle ol tarafta bulunduğu hangamda fakat bu maddeye mahsus olmak üzere 

icâb eden zekurdan masarıfı memleket tarafından ru'yet olunmakta bir güne be’is  

olmayacağına binaen me'mur mûmâileyhin eyalet mezkûrede ikamet eylediği müddette 

lüzûmu ve iktizası vechile bilmeniz me’kûlâtı cânib-i vilayetten i‘tâ  olunup bundan başka 

hizmeti mübaşiriye ve hediye nâmı ve nâm-ı aharına ahali ve fukaradan bir akçe ve bir habbe 

tahsil ve itası meselü vâzi‘ ve halet vukû‘nda bundan hazer ve mücanebet eylemeniz bâbında  

Ordu-yu Hümâyûn yazılmakla (...)  kayd olunmuştur                                     Fi Evâhir-i  Râ 48 
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2038 

Asayişi bozan her kim olur ise derhâl bu konuda gerekenin yapılması husûsunda, Bosna 

Valisi ve ve ilave olarak Hersek ve Kilis ve İzrornik Sancakları Mutasarrıfı Vezir 

Mahmûd Hamdi Pâşâ’ya, Bosna Kadısı’na ve Eyalet-i Bosna’nın sahip olduğu kazâların 

kadı, naib ve Hersek ve Kilis ve İzrornik Sancakları mütesellimleri, âyân, voyvoda, 

memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Hâlâ bil-istiklâl Bosna Valisi ve İlhâken Hersek ve Kilis ve İzrornik Sancakları Mutasarrıfı 

vezirim Mahmûd Hamdi Pâşâ iclâlehûya ve Bosna Kadısı’na ve Eyalet-i Bosna’nın  hâvi 

olduğu kazâların kûzat ve nevvâbına ve Hersek ve Kilis ve İzrornik Sancakları mütesellimleri 

ve â’yân  ve voyvodagan ve vücûh-ı memleket ve bi-l cümle iş erlerine hüküm 

devlet-i merah-i simât Mülükânem’e ve dai-i Cenâb-ı Kibriya olan bi-l cümle fukara ve zaifa 

ve acize ve re’ayanın düçar oldukları mezalim ve ta‘addiyatın külliyen def‘ ve ref‘iyle zamanı 

mu‘addelet ikdanı tacidaranemde her istihsâl âsâyiş   hâl ve istikmal erayişleri öteden beri 

ecnas amâli Hayriye istimal Mülükâne’m olup bu keyfiyet mücerred bir takım zabıtanın 

kemâli irtikab ve tam‘hamına teb‘iyetlerinden nâşi bulundukları kazâ ve karada kâ’in Ehl-i 

İslâm ve re‘ayadan birinin cüz-i ve küllî zuhura gelen cephanesinden Divân-ı Muktezayı Şer’i 

Şerîf üzere lâzım gelen te'dib ve terbiyesinden ‘ademr-î‘âyetle kabahatini serişte ederek o 

mekuleleri cebren ve kahren kilitli tercimle ızrar etmelerinden nişan eylemekte olduğundan şu 

ceraim madde’i kabihası bil-vücûh rızâ-yı Cenâb-ı Bâri’ye müttaki ve emir ve fermanı 

Mülûkâne’min hilafı olup fi mâ bâ‘de bir mahalde bir müttehim ve kabahatli zuhurunda 

cephanesine göre ol halde zabıtı ahz ve ilka ederek kabahatine göre tedibi husûsuna ne vecihle 

hükmü şer‘i la hâk olur ise bir muktezayı şer‘ enver te'dib ve terbiyesinin icrasıyla meccanen 

bey‘i tahlif olunarak cerayim nâmı ve nâm-ı aharıyla kimesneden zinhar ve zinhar ve (...)  

nefer ve zabıtan vesa’ire taraflarından bir akçe ve bir habbe ahz ve tahsil olunmaması 

husûsuna İrade-i Seniyye-i Mülükâne’m ta‘allûk kılınmış olmaktan nâşi siz ki vezir müşar ve 

mevlana kûzat ve nevvâb vesa’ire mûmâileyhimsiz siz ki vezir müşar ve mevlana ve kûzat ve 

nevvâb vesa’ire mûmâileyhimsiz eyalet-i Bosna da kâ’in bi-l cümle kazâ ve kasabat ve karada 

bu husûsuna kemâli ihtimam ve dikkat o misillü bir kabahat ve cenime sahibi zuhurunda 

cenemesine göre bir muktezayı şer’i şerîf te'dib ve terbiyesi her ne vechile icâb ve iktiza 

ederse ol mahalden zabıtı tarafından bi-l icrâ cerime nâmı ve nâm-ı ahardan bir akçe ve bir 

habbe alınmaması husûsuna itina ve dikkat eylemeniz fermanım olmağın tenbihen ve ifhamen 

mahsusen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve [Boş] ile tesyâr olunmuştur imdi fi mâ bâ‘de işbu 

cerayim madde kerihesi bütün bütün kaldırılarak bâlâda zikr olunduğu üzere zuhûr eden 

kabahatlerinin ber muktezayı şerîf lâzım gelen tedibatı zabıtan taraflarından bi-l icrâ kimesne 
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tarafından bir akçe ve bir habbe cerayim alınmaması muktezayı İrade-i Seniyye’mden idüğü 

m‘alûmunuz olundukta ber vech-i muharrer ‘amel  ve hareketle iktizayı emir ve irade-i 

şahanem kemâl-i ikdam ve sarfı mukadderet ve bunun hilafını tecviz ile cerir nâmı ve nâm-ı 

ahâr ile fukara ve zaifa ve acize’i re‘âyâdan cebe ve icrâ ahzına cesaret eder olur ise ol 

mekuleler her kim olur ise olsun beher hâl cezayı (…) icrasında vakfiye’i vahide fevt 

olunmayacağından şüphe olmadığını bilip ona göre ‘amel  ve hareket ve hilafından ahz ve 

müba‘adet eylemeniz bâbında  

Ordu-yu Hümâyûn’dan yazılmıştır  

Fi Evâhir-i  Râ 48 

 

2039 

Ordu-yu Hümâyûn’dan tahrir olunmuşdur  

Mehmet Âli Pâşâ ve oğlu İbrahim’in yapılan onca iyilik karşısında göstediği 

sadakatsizlik ve bu konuda dikkat edilmesi ayrıca isyana yeltenecek olânların 

üstesinden gelinmesi husûsunda, Hâlâ Yanya ve Delvine ve Avlonya Sancakları Kâim-

makâmı olub bu defa Rumeli Eyaleti ve Derbendat Nezareti Kâim-makâmlığı da 

kendisine verilen Mehmet Emin Pâşâ’ya ve cümleye hükümdür. 

Hâlâ Yanya ve Delvine ve Avlonya Sancakları Kâim-mâkamı olup bu def‘a Rumeli Eyaleti ve 

Derbendat Nezareti Kaimmakamlığı dahi163 uhde’i hamiyet ve istihaline ihale ve tefvîz 

vezirim Mehmed Emin Pâşâ iclâlehûya ve cümleye ma‘lûm olduğu üzere Mısır Valisi sâbık 

Mehmed ‘Âli ve oğlu İbrâhîm nâm temki ciranların öteden beri tarafı Saltanat-ı 

Seniyye’mden görmüş oldukları bunca ‘inâyet ve iltifat-ı Şahane’min kâdr ve şükrünü 

bilemeyerek mürtekib oldukları isyan ve tuğyan kazihasına mebni icrâyı cezayı sezaları 

zamnında bil-fi’il Sadr-ı ‘azam senûde Şeyh ve Serdar-ı Ekrem kaviyyül ehemim mahiyetinde 

bulunan ‘Âsakir-i Mansûre Alayları ve Rumeli canibinden tertib olunan asakirinle ve 

tedarikatı kaviye ile me'mur ve ta‘yin kılınmış ve ber vech-i teyit uhdesinde olan Rumeli 

Eyaleti emurunun ve Derbendat Nezareti’nin sadr-ı ‘âzam ım meşarûnîleyhin avdetine kadar 

kâim-makâmlık ‘unudiyetiyle vüzerayı i‘zâmımdan gafil ve ne zanatkar ve sarrafat ve 

istikmâline şehri şiar birinin uhdesine ihale ve tefviki lâzım gelmiş ve sen ki vezir 

meşarûnîleyhsin sen evsaf-ı mezkûre ile mevsuf ve bi-l husûs birkaç seneden beri Eloye’i 

sülüse mezkûre kâim-makâmlığında bulunarak bu misillü emuru cismiye mâ‘lûmat kesr etmiş 

olduğunun vareste’i kaydı huruf olduğundan bundan böyle her halde senden rızâ-yı meyamet 

                                                           
163 Orijinal metinde dahi kelimesi iki kere yazılmış. 
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ve irtizayı Mülükâne’me muvâfık ve mezacı adalet imtizac tacidaraneme lâyık ve muktezayı 

ve kadr ve hale mutabık hizmeti Mürûra zuhûr ve püruru memul ve meczum olmaktan nâşi 

sadr-ı ‘âzam ım meşarûnîleyhin avdetine kadar eyaleti mezbure kâim-makâmlığının dâhi 

Eloye’i Sülüse Kaimmakamlığı’na İlhâken uhde’i hamiyet ve istihalike ihale ve tefvizi 

husûsuna İrade-i Seniyye-i Mülükâne’m ta‘allûk etmiş olmağla muktezayı hamiyet kazânın 

üzere olan eyalet-i mezbure ve nezareti merkûme kâim-makâmlıklarını sadr-ı ‘âzam ım 

meşarûnîleyhin avdetine kadar muharrir olduğunda idare ve dahili nezaret olarak kaffe’i 

derbendatı dâhi kadimi ve lâyıkı vechile muhafaza ve her bir husûsu şeriat-ı mutahhara’i 

cenub-u risalet penahiye tatbik ve İrade-i Seniyye Mülûkâne’me tevkif birle ru'yet ve Eloye’i 

mezkûre ve eyaleti mezbure   

 

Sayfa 280 

 

ahali ve re‘âyâsı birkaç seneden beri İşkodra ve Bosna maddelerinde divân-ı hîni zide alınmış 

olduklarından saye’i adalet vaye’i Şahane’mde cümlesi mazharı mükafa‘at olmak üzere her 

halde himâyet ve siyanetleriyle istihsâl esbab-ı âsâyiş   ve istirahatleri husûslarına ihtimam ve 

dikkat ve alel husûs bazı mütesellim ve â’yân  vesa’ire zabıtan taraflarından şayir tam ham ve 

hamet için meyl ve t‘ayinât  ıyla ahali ve re‘âyâdan birinin cüz-i ve küllî kabahati ser reşte 

ederek muktezayı şer‘isini ‘adem  icrâyı birle tecrim ve ısdâr ki kâr hemvare sebt olunacak 

olur ise bu husûs şeriat-ı mutahharanın hilâf-ı ve emir-i ferman merahi unvan şehri yaranem 

dâhi mugayir ve münafi olmağla ol mekule mezalim ve (...)  dâhi vukû‘ bulmamasına itina ve 

dikkat eylemek fermanım olmağın ilamen ve tenbihen ve me’muriyetini tefhimen mahsusen 

işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve [Boş] ile tesyâr olunmuştur imdi ber minvali muharrer 

‘amel  ve hareketle her bir husûsta şeriat-ı mutahharaya tevsil ve temessük birle ahali ve 

re’ayanın istihsâl esbab-ı âsâyiş   ve m‘arifetiyle bâlâda zikrolunduğu vechile bazı mütesellim 

ve â’yân  vesa’ire zabıtan taraflarından tecrim ve ızrar misillü hâlâtı kayyime vukû‘ bulmasına 

ve bunun hilafını irtikab eden olur ise o mekulelerin derhal cezalarını icraya mübaderet 

eylemek bâbında  

Fi Evâ’il-i R 48  

 

2040 

Görevlerini lâyıkıyla yerine getiren Salih ve Mahmûd Pâşâların görevlerine devam 

etmeleri ve isyancı olân Mehmet Âli ve oğlu İbrahim’in açıkça hâlka zulümlerinin 
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önlenmesi husûsunda, Köstendil ve Dukakin Sancakları Mutasarrıfları Veziri Salih Pâşâ 

ve Mir-i Miran’ı Kiram’dan Prizrin Sancağı Mutasarrıfı Mahmûd Bey’e ve Dukakin ve 

Prizrin Sancaklarının sahip oldukları kazâların kadı, naib, âyân  vesâireye zâbit 

memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Hâlâ Köstendil ve İlhâken Dukakin Sancakları Mutasarrıfları Vezirim Salih Pâşâ edâmallâhû 

Teâlâ iclâlehûya ve Mir-i Miran’ı Kiram’dan Prizrin Sancağı Mutasarrıfı Mahmûd dâme 

ikbalehûya ve Dukakin ve Prizrin Sancaklarının hâvi oldukları kazâların kûzat ve nevvâbına 

ve â’yân  vesa’ire zabıtan ve vücûh-ı memleket ve bi-l cümle iş erlerine hüküm  

Cümleye ma‘lûm olduğu üzere Mısır Valisi Mehmed ‘Âli ve oğlu olacak İbrâhîm nâm temkin 

ciranların öteden beri saye’i şevket vaye’i Mülûkâne’mde na'il oldukları bunca ‘inâyet ve 

ihsan-ı Padişahane’min şakir ve kudretini bilmeyerek tarafı Saltanat-ı Seniyyem’e isyan ve 

tuğyan kazihasını irtikab olunmuş ve bu vechile bir takım fukara ve zaif ve acize’i re‘aya 

güriftar rahte ve hasar ve enva mezalim ve te‘addiyata düçar olduklarına mebni Cenâb-ı 

mekari maye cihandaraneme utbe’i mahsusa’i idare ve muvâfık celile’i hamirine olan (...)  

Seniyye-i rahim ve şevkat ve şemail fehime’i ra‘iyet püruru ve nısfiyet muktezasınca 

merkûmların haklarında tertib eden tediyat şer‘iyyenin icrasıyla ol mekule fukara ve zaifa 

üzerlerinden mezalim ve te‘addiyatlarının def‘ ve ref‘i zamnında bil-fi’il sadr-ı ‘âzam  

senude’i şeyh ve Serdar-ı Ekrem kaviyyül ehemim mahiyetinde olan  ‘Âsakir-i Mansûre 

‘Alayları ve Rumeli canibinden tertib olunan asakiri küllîye ile ta‘yin ve me'mur kılınmış ve 

ber vech-i teyit uhdesinde olan Rumeli Eyaleti ve derbendat nezaretinin dâhi  sadr-ı ‘âzam  

meşarûnîleyhin avdetine kadar kâim-makâmlık vechile vüzerayı i‘zâmımdan gafil ve irayetkar 

ve himâyet fukara ve zaifa emir-i ehemmine liyakati bedihi ve bedirar birinin uhdesine ihale 

ve tefviki lâzım gelmiş ve Yanya ve Delvine ve Avlonya Sancakları Kaimmakam’ı düstûr-î 

vezirim Mehmed Emin Pâşâ edâmallâhû Teâlâ iclalehû bir müddetten beri Eloye’i sülüse’i 

mezkûre kâim-makâmlığında bulunarak rızâ-yı meyamet mekûrun Mülûkâne’me muvâfık 

hizmatı mergub ve erazine dikkat ve ezher cihete izhar-ı liyakat ve ehliyet olunmuş 

olduğundan eyalet ve nezaret mezbure kâim-makâmlığının meşarûnîleyh  uhdesine ihale ve 

muktezi husûsuna İrade-i Seniyye-i Mülükâne’m müte‘allik olmuş olmaktan nâşi siz ki vezir 

müşar ve mirmiran ve mûmâileyhümasız Rumeli Eyaleti aktar Rumeli mesalihini merkez 

tesviyesi ve meşarûnîleyh Emin Pâşâ dâhi eyalet-i merkûmenin tarafı eşref-i Şahane’mden 

mensub kâim-makâmı olmak cihetiyle sadr-ı ‘âzam meşarûnîleyhin avdetine kadar eyaleti 

mezbûrun kâ’in bi-l cümle kazâ ve kasabat taraflarına meşarûnîleyhin (silik) mesalih vâkı’a 

ve emûr-î mühimme zamnında her ne vecihle (…) iradesine zuhûr eder ise hükkâm ve zabıtan 

taraflarından infâz ve icrasına dikkat olunması husûsuna ikdam ve mübaderet ve siz ki kûzat 
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ve nevvâb ve â’yân  vesa’ire mûmâileyhimsiz keyfiyet sizin dâhi m‘alûmunuz olarak 

meşarûnîleyh  tarafından mesalih belad ve emûr-î ibade da'ir daf‘i olacak her bir emir ve 

ruyete mübaye‘at ve cümleniz şeriat-ı mutahhara’i (...)  menafî-i evamir ve İrade-i 

Seniyye’min hilafı hareketi tecviz olunmayarak her halde ifayı muktezayı ferman beri itaate 

dikkat ve nizamında hemufer padişahanemde bî gayet mea‘i ve müstelzim olan himâyet 

fukara ve zaifa ve siyanet acize’i re‘aya emir ehemmine itina ve sarf-ı mazarat eylemeniz 

fermanım olmağın ilamen ve tenbihen mahsusen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve [Boş] ile 

tesyâr olunmuştur imdi bâlâda zikrolunduğu vechile meşarûnîleyh tarafından bir güne mesalih 

zamnında vukû‘ bulacak sâir ve irade-i seniyyesinde infâz ve icrasına dikkat eylemeniz İrade-

i Seniyye-i Mülükâne’m muktezasından idüğü m‘alûmun  oldukta ber vech-i muharrer ‘amel  

ve harekete kemâli ikdam ve gayret ve hilafını tecviz ile düçar ve mes’uliyet olmaktan ittika 

ve müba‘adet eylemeniz bâbında                                               

Fi Evâ’il-i Râ 248 

 

2041 

Görevlerine lâyıkıyla devam etmeleri husûsunda, Dergâh-ı Mu‘allam Kapucû-

başılarından Lofça âyânı Hacı Mehmet ve Lofça Na'ibi’ne memleketin ileri gelenleri ve 

bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başlarından Lofça Â’yânı Hacı Mehmed dâme mecdihûya ve 

Lofça Na'ibi’ne ve vücûh-ı memleket ve bi-l cümle işerleri zîde kâdrihûma hüküm 

Sen ki kapıcı-başı mûmâileyhsin bundan mukaddem uhdene ihale kılınmış olan Lofça 

A’yan’lığının hüsn-ü iradesiyle himâyet ve siyanet fukara’i emir ve ehemmine vâki‘ olan 

takat ve ri‘âyetinden cümle ahali-i senud ve münkir olduklarını mûtazammın verilen ‘ilâm  ve 

muhzır bil-fi’il sadr-ı ‘âzam  senude şeyh ve vekil-i mutlak kurra fehim canibinden bu def‘a 

Dersa‘âdet’ime irsâl olunmuş olup muradı hayret mugayir padişahanem her tarafın emin ve 

âsâyiş  iyle ve (...)  olan fukarayı ra‘iyet ve acize’i vilayetin himâyet ve siyanet istihsâl emin 

ve rahatları kaziyesinden ibaret ve senin dâhi bu vecihle mukteziyata tavır ve hareketin tam‘ 

muvâfık mizacı maslahat olmaktan nâşi bundan böyle dâhi kazâ'i mezbûrun hazer ve 

idaresiyle ahali ve re’ayanın ol günden ziyâde âsâyiş   hâl ve erayişleri esbabının istihsaline 

kemâli ikdam ve dikkat eylemek fermanım olmağın mahsusen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr 

ve [Boş] ile tesyâr olunmuştur imdi keyfiyet m‘alûmun  oldukta ber minvali muharrer ‘amel  

ve hareketle tarafı eşrefi padişahanem için isticlab ve ilanı hayriyeye kemâliyle ihtimam ve 

gayret ve hilafını vâzi‘ ve halet vukû‘ndan bî gayet tevakki ve müba’adet eyleyesin ve siz ki 

na'ib vesa’ire mûmâileyhimsiz mazmûn emr-î şerifim sizin dâhi meczûmunuz olarak tanzim 
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emûr-î memleket ve istikmâli âsâyiş   ve istirahat ve fukarayı ra‘iyet husûslarında mûmâileyh 

muavenet ve herhalde ru'yet muvafakat ile icrâyı levazım (…) ve sadakate ihtimam ve gayret 

ve mugayirmi vâzi‘ tecvizden ziyâde tehaşi ve mücanebet eylemeniz bâbında  

Fi Evâhir-i R 248 

 

Sayfa 281 

 

2042 

Dimetoka Kazâsı’ndan toplanan Karaca Askerinden Dersa‘âdet’e gönderilmiş olân 485 

neferin yol boyunca ihtiyaçlarının karşılanması husûsunda, Hersek’ten Ordu-yu 

Hümâyûn’um’a varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazâların kadı, naib,  âyân, 

voyvodagan memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür.  

Hersek’ten Ordu-yu Hümâyûn’um’a varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbı ve 

â’yân  ve voyvodagan ve esnâ-yı râhda bulunan t‘ayinât  memurları ve vücuhû memleket ve 

bi-l cümle işerlerine hüküm  

Ordu-yu Hümâyûn’um için Dimetoka Kazâsı’ndan mürettib olan Karaca ‘Askerinden bu 

def‘a Dersa‘âdet’ime gelmiş olan dört yüz seksen beş neferin bu taraftan sefayini irkaben 

Hersek’e gönderilmiş olmağla siz ki kûzat ve nevvâb vesa’ire mûmâileyhimsiz sâir ‘asakir-i 

mezkûrenin Hersek’ten savbı maksûda varınca esnâ-yı râhda beytûtet eyledikleri kazâ ve 

merhalelere muktezi olan nân-ı azîz ve lâhm misillü t‘ayinât   lâzımeleri mukaddemce tertib 

olunmuş olan yol zahiresinden i‘tâ  olunarak müşir-i Ordu-yu Hümâyûn’uma isâli husûsuna 

bil-ittifak ihtimam ve dikkat eylemeniz fermamın olmağın işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve 

tesyâr olunmuştur imdi neferatı merkûmenin Hersek’ten Ordu-yu Hümâyûn’uma varıncaya 

değin duhûl tarafında dâhil oldukları kazâ ve merhaleden birer gecelik t‘ainatın  bâlâda beyan 

olunduğu vechile itasıyla birbirinize irsâli ve savbı me’muriyeti isal İrade-i ‘Âliyye’m 

muktezasından idüğü ve bu babda ağmaz ve rehavet vukû‘na ber vechile rızâ-yı şerifim 

olmadığı m‘alûmunuz oldukta ber minvali muharrer ‘amel  ve harekete bil-ittihat ziyâde 

ikdam ve dikkat ve hilafı vâzi‘ tecvizden tevakki ve müba’adet eylemeniz bâbında                                    

Fi Evâhir-i R 48 

 

2043  

İzmir’in mevcut olân kilitli peksimet ve sagirin Konya’ya nakli için altı bin deveye 

ihtiyaç olduğu ve bedelinin ödenmek şartıyla Saruhan Sancağı’na bağlı kazâlardan 
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temini husûsunda, Dergâh-ı Muallam  Kapucû-başılarından Saruhan Sancağı 

Mütesellimi el-hâc Mehmet ve Saruhan Sancağı’nda var olan kazâların kadı, naib, âyân  

memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür.  

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başlarından Saruhan Sancağı Mütesellimi el-hâc Mehmed dâme 

mecdihûya ve Saruhan Sancağı’nda vâki’ kazâların kûzat ve nevvâbı zîde fazlühûma ve â’yân  

ve vücûh-ı memleket ve bi-l cümle işerlerine hüküm  

Ordu-yu Hümâyûn’uma mürettib olarak İzmir’in mevcut olan kilitli peksimet ve sagirin 

Konya’ya nakli içün altı bin mehardan mütecaviz şütranın tedarik ve isticarına muhtaç ise de 

İzmir’de şunun bunun vermekte olduğu nakliyelere nazaran zikrolunan sagirin Konya’ya 

kadar beher küllüne onüçer ve peksimetin kantarına otuzar kuruş nakliye virilmek lâzım 

geleceği Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden hâlâ İzmir Voyvodası ve İhtisab Nazırı Tahir Bey 

dâme mecdihûnun bu def‘a vârid olan cevabı namiyesi me’âlinden müsteban ve o miktar 

nakliyenin ağır düşeceği nümâyan olmak hasebiyle bunun bir ehemden sûreti ledil temin 

İzmir ve Saruhan Sancakları şütran yatağı mahaller olduğundan gayrı sen ki mütesellim 

kapıcı-başı mûmâileyhsin senin ve gerek Aydın Mütesellimi Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-

başlarından el-hâc Eyyüb dâme mecdihûnun kilitli hayvanatınız olarak bu maddenin 

m‘arifetiniz  tesviyesi takririnde semere sadakat ve gayretinizle zikrolunan nakliye birkaç 

kuruş aşağı uydurulacağı derkar ve bu def‘a Ordu-yu Hümâyûn’uma gitmekten affınız dâhi bu 

mekule mehamı Devlet-i ‘Âliyye’min hüsn-ü tesviye ve tanzimi kazâsına mebni idüğü 

bedidar olmaktan nâşi husûsu mezkûrun ikinize ihalesi husûsunu irade-i  seniyye-i 

Mülükâne’m ta‘allûk idüp ol babda şeref-i efzayı sâhife sudûr olan Hatt-ı Hümâyûn şevket 

makrun Mülükâne’m mantûk münifi üzere kapûcu-başı mûmâileyh zikri emr-î şerifim ısdar 

ve alel hesab olarak gerek ona ve gerek sana ellişer bin kuruş dâhi tesyâr olunmuş ve icâb 

ederse oralardan dâhi tarafınızdan taleb olunduğu miktarı şütran tedarik ve itası husûsu Sığla 

ve Menteşe Sancaklarında lâzım gelenlere mahsus evamir-i şerifemle tevcih ve tenbih 

kılınmış olmağla vüsûlü emr-î şerifimde muktezayı memuriyet ve lâzıme’i gayret ve hilafının 

üzere mütesellim mûmâileyh ile bil-muhabere matlûb ve muktezi olan şütranın ol emirde 

ücreti nakliyesi irade-i itidalde kararlaştırılarak ne miktarda ol tarafta icâb eder ve ne kadarı 

salifüz zikr Sığla ve Menteşe Sancaklarından iktiza eder ise biran akdem tedarik ve celb 

ederek cevalleriyle beraber peyderpey İzmire irsâl ve dikkat ve müsare‘at velhâsıl şu peksimet 

ve sagirin nakline dâhi şütranın Aydın ve Saruhan ve icabına göre Sığla ve Menteşe 

Sancaklarından makbulü ücret ile çend rûz zarfında buldurulup İzmir’e eriştirilmesi esbabını 

istihsale sarfı mukadderet eylemek fermanım olmağın mahsusen işbu emr-î celîlü’l kadrim 

isdâr ve [Boş] ile tesyâr olunmuştur imdi zikrolunan peksimet ve sagir el-hâletü hazihi 



590 

 

me‘akir Hümâyûn’umda bulunan ve bir taraftan tecmi etmekte olan çend vazife mev‘udu 

padişahanem için mürettib olunarak kış bakılmaksızın şu günlerde Konya’ya eriştirilmesi 

ehem ve bu dâhi kilitli şütranın vücuduna mütevekkif ve menud idüğü müstağni kaydı rakım 

olmağla zikrolunan şütranın usulü meşruh üzere hemen tedarik ve cümle hayvanları 

üzerlerinde olarak bir refike ol İzmir’e eriştirmeyi senden kat‘i matlubu mülükânem idüğü ve 

bu maddede ağmaz ve tahib ve te‘enni ve tefakir ber vechile caiz olmayıp bu keyfiyet sonra 

tarafına ba‘is mes‘uliyet olacağı m‘alûmun  oldukta ber vech-i muharrer ‘amel  ve hareket ve 

gönderilecek develerin bir mehari ve ağır ve amelisinde olmamasına ve ücreti nakliyenin 

sûreti i‘zâmları vazife’i ikdam ve gayret ile icrâyı lâzıme kâr-güzâr ve sadakate ziyâde ikdam 

ve müsare‘at ve hilafı vâzi‘ tecvizden ifa ve müba‘adet eyleyesin ve siz ki kûzat ve nevvâb 

vesa’ire mûmâileyhimsiz mazmûn emr-î şerifim sizin dâhi meczûmunuz olarak mûceb ve 

muktezası icraya cümleniz bil-ittifak ikdam ve gayret ve hilafından bî gayet hazer ve 

mücanebet eylemeniz bâbında                                                                          

 Fi Evâhir-i R 248 

 

2044  

Nakliye de kullanılmak üzere deve temini husûsunda, Aydın Sancağı Mütesellimi 

Kapûcu-başı’na, hakimler vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Aydın Sancağı Mütesellimi Kapûcu-başı mûmâileyhe ve hükkâm vesâ’ire                     

Aslı gibi  

 

2045-2046 

Nakliye de kullanılmak üzere deve temini husûsunda, Sığla Sancağı’nın hakimlerine ve 

mütesellim vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Sığla Sancağı’nın Hükkamı’na ve mütesellim vesâ’ire [boş] aslında olân emr-î ‘âliye hikaye 

olunarak iktizasına göre 

 

2047 

Nakliye de kullanılmak üzere deve temini husûsunda, Menteşe Sancağı Mütesellimi 

Koca-başı Tavaslı Osman Bey’e, hakimler vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Menteşe Sancağı Mütesellimi Koca-başı Tavaslı ‘Osman dâme mecdihûya ve hükkâm 

vesâ’ire  

Kezalik  

 

Sayfa 282 

 

2048 

Antalya’ya ihraç olunan peksimet ve zahirenin biran evvel Konya’ya nakili Mir-i 

Miranı Kiram’dan Teke Sancağı Mutasarrıfı ve Antalya Muhafızı Yusuf Pâşâ’ya 

nakliye masrafı için para gönderilmesi ve Konya’ya bu malzemenin nakli için gereken 

devenin Teke Sancağı’ndan toplanması husûsunda, Alanya Sancağı’nda var olan 

kazâların kadı, naib, voyvoda, Mütesellimi, âyân,  memleketin ileri gelenleri ve bi’l-

cümle iş erlerine hükümdür. 

Alaiye  Sancağı’nda vâki’ kazâların kûzat ve nevvâbına ve voyvoda’i mezbûr mütesellimi 

[Boş] zîde mecdihûya ve â’yân  ve vücûh-ı memleket ve bi-l cümle işerleri zîde kâdrihûma 

hüküm 

Ordu-yu Hümâyûn’um Subaşılarından olarak Donanma-yı Hümâyûn’um tarafından 

Antalya’ya ihraç olunan peksimet ve zahayirmin biran evvel Konya’ya nakil ve irsâli husûsu 

Mir-i Miran-ı Kiram’dan hâlâ Teke Sancağı Mutasarrıfı ve Antalya Muhafızı Yusuf Pâşâ 

dâme ikbalehûya ihale olunarak nakliye masarıfına mahsuben canibisini el cevanib Devlet-i 

‘Âliyye’mden kendisini kilitli akçe gönderilmiş olduğuna mebni mir miran mûmâileyh 

zikrolunan peksimat revahların nakline neşyin olunmuş ise de iş‘arına nazaran yalnız Teke 

Sancağı hayvanatı idare edemeyeceğinden nısf miktarı için ahâr münasib mahalden şütran 

tertibi lâzım gelip Alanya Sancağı ol taraf civar ve şütran bedigi olmağla rehni istişhar 

olmaktan nâşi zikrolunan zahirin nısfı miktarına lâzım gelen şütranın Alanya Sancağı 

Kazâlarından ücreti mekule ile tedarik ve itası husûsuna irade ilamı ta‘allûk ederek ol babda 

sâhife berâyı sudûr olan Hatt-ı Hümâyûn şevket makrun şahanem mûcibince keyfiyet 

mirmiran mûmâileyh buyrulmuş olmağla siz ki kûzat ve nevvâb ve mütesellim vesa’ire 

mûmâileyhimsiz vusulu emr-î şerifimde keyfiyeti livâ'i mezbûrda lâzım gelenlere ifade ve 

tefhim ederek imaratı lâzıme mekulesi mirmiran mûmâileyh tarafından i‘tâ  olunmak üzere ne 

miktar hayvanat işbu hemen tedarik ve i‘tâ  birle lâzıme’i muavenet ve sadakati icrâ eyleyerek 

şu zehayir ve peksimedin beramına ikdam ve bir sa‘ad mukaddem Ordu-yu Hümâyûn’uma 
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nakil ve isâli esbabını istahsale bil-ittifak ziyâde itina ve müsareat eylemeniz fermanım 

olmağın tenbihen ve ikdâmen mahsusen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve [Boş] ile tesyâr 

olunmuştur imdi Mir-i Miran mûmâileyh liva’i mezbûrdan ne miktar hayvanat isterse bâlâda 

beyan olunduğu vechile icaratı mukteziye’i mekulesi tarafından ahz ve istifa olunmak üzere 

hemen tedarik ve ihraç birle serian Antalya’ya eriştirilmesi irade-i kat‘i padişahanem 

muktezasından idüğü ve bu babda ağmaz ve rehavet ve irad-ı ‘öşr ve illetle imrar ve ifate’i 

vakt cesaret olunmak veyahut gönderilecek hayvanat ve ağır ve amelenin evtan misillü vâzi‘ 

ve halet hakkınızda mütennim mes‘uliyet ve nedâmet olacağı m‘alûmunuz oldukta ber 

minvali muharrer ‘amel  ve hareketle ittikat emir ve irade-i Mülûkâne’me bil-ittihat dâmet 

dermiyan gayret ve hilafını tecvizden bî gayet tehaşi ve mücanebet eylemeniz bâbında  

Fi Evâ’il-i Câ 248  

 

2049  

Fi Evâ’il-i Câ 248 tarihinde işbu emr-î ‘âli  geri gelip beytûtet hıfz olunmuşdur  

Askeri mühimmata dahil olân çadır vb. malzemenin çürümesinin önüne geçilmesi ve 

zarar gören malzemenin tanzim edilmesi husûsunda, Hamirehane-i Amire Süvari 

Miralayı olub bu defa tarâf-ı Devlet-i Âliyye’den belirtilen mühimmat maslahatına 

memur kılınan arap İbrâhîm Bey zîde ikbalehûya hükümdür. 

Hamirehane’i Âmire’m Süvari Miralayı olup bu def‘a taraf-ı Devlet-i ‘Âliyye’mden zikri ati 

mühimmat maslahatına me'mur kılınan Arap İbrâhîm Bey zide ikbalehûya hüküm  

El-haletü hazihi Ordu-yu Hümâyûn’umda bulunan ve bu taraftan sevk ve irsâl olunmakta olan 

toplar vesa’ire mühimmatı cismiye ve hiyamiye bunca masarıf ve tekalif ile vücuda 

getirildiğine mebni bunların lâyıkıyla muhafaza ve (…) zayi olmaktan hüsn-ü vakayası 

zamnında zabıtan ‘askeriyeden mukaddem derkarı küzar ve sarf-ı müstakim el-etvar birinin 

tâ‘yini lâzım gelip sen ki  miralay mûmâileyhsin senin evsaf-ı mezkûre ile ittisâlini ve top ve 

mühimmatı sâirenin her bir usulüne vukuf ve itla‘ının derkar olmaktan nâşi husûsu mezkûra 

bil-ittihab me’muriyetinin husûsuna irade-i seniyyye’i Mülükâne’m ta‘allûk ederek ol babda 

Hatt-ı Hümâyûn şevket makrun padişahanem sâhife perayı sudûr olmuş ve maiyetine 

Tophane-i ‘Âmire’m ketebesinden bir nefer katib ve mühimmatı harbiye ve hiyamiye 

canibinden bir nefer müttekinin yüzbaşısı dâhi ta‘yin ve terf’ik kılınmış olmağla muktezayı 

memuriyet ve lâzıme’i gayret ve sadakatin üzere zikrolunan katib ve yüzbaşıyı bi-l istishab bu 

taraftan serian hareket ve Ordu-yu Hümâyûn’um’a varup mukaddem ve mü‘ehher tertib ve 

ihraç olunan topların vesa’ire mühimmatı harbiye ve hiyamiyenin Ordu-yu Hümâyûn’umda 
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olan baş muhasebe defterlerinden kaydına bi-l müraca‘a gayrı ez masrufat mevcutları ne ise 

ahz u kabz ederek bu tarafta mahallerine kayd için defatir-i sahihasını Dersa‘âdet’ime irsâliyle 

bunların ve gerek bundan sonre Dersa‘âdet’imden, tertib ve irsâl olunacaklar ol tarafta mahfuz 

ve münasib mahallere vâzi‘  olunarak ve çadır ve çerke misillü mühimmatı hiyamiye 

iktizasına göre aralıkta açılıp rüzgarlandırılarak hiçbirinin küflenip çürümesi fersude 

olanlarının dâhi masarıfı mukteza’i kafiyesi mah be mah Ordu-yu Hümâyûn!um hazinesinden 

ahz ve istifa kılınmak üzere tamir ve termimleriyle ledil hale sıhhi tezkere ile verilecek 

mühimmatın adet ve miktarı keyfiyete ahz edenlerin isim ve şöhretleriyle derhal kayd ettirilip 

musahha tezkere olmadıkça kimesneye mühimmat verilmemesi ve verilse istimal olanları dâhi 

hükkamları (...)  tutup ve bir mahalden bir mahale naklinde takayyüd ve dikkat idüp yollarda 

ve şurada burada çamur içlerinde ta‘allûk ve zayi olmaması ve Ordu-yu Hümâyûn’uma bil-

icâb mezunen avdet edeceklerin yedlerinde mühimmat ve edevattan bir nesnesi kalmayarak 

kuyuda tatbiken tamamca kendilerinden ahz ve hıfz ve kaydı mahalline şerh verdirilmesi 

velhâsıl şu mühimmat Devlet-i ‘Âliyye’m’in her türlü şer‘ ve sereften hıfz ve vakayasıyla 

taht-ı zabîtanda hüsn-ü irade olunması husûslarına takad ve nezaret ve hilafını tecvizden 

müba‘adet eylemek fermanım olmağın me’muriyetini hâvi işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve 

yedine i‘tâ  olunmuştur imdi sen ki bu husûsa bil-ittihab me’muriyetinden maksud zikrolunan 

mühimmat Devlet-i ‘Âliyye’m’in usulü meşruha üzere muhafazası kafiyesinden ibaret ve 

sonra bu maddesinden mes‘ul olacağı rehini haber berahin olmağla keyfiyet me’muriyetin 

m‘alûmun  oldukta ona göre ‘amel  ve hareket ve ifayı levazım berasını ve sadakat ve icrâyı 

me’muriyetle ibrazı hüsn-ü hizmete vakur sa‘i ve gayret ve mugayirmi vâzi‘ ve halet vuku‘a 

gelmemesine sarf ve sai ve kudret eylemek bâbında  

Fi Evâhir-i R 48 

 

Sayfa 283 

 

2050 

Ordu-yu Hümâyûn için Ankara.’dan gönderilecek hububatın nakliyesi için, Ankara’da 

deve bulunmadığı için Konya’dan deve temini husûsunda, Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-

başılarından Konya Mütesellimi Süleyman Bey’e ve Konya Sancağı’nda var olan 

belirtilen aşiretlerin bulundukları kazâların kadı, naib, âyân  memleketin ileri 

gelenlerine hükümdür.  
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Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başlarından Konya Mütesellimi Süleyman Bey dâme mecdihûya 

ve Konya Sancağı’nda vâki‘ zikri ati ‘aşayirin bulundukları kazâların kûzat ve nevvâbına ve 

â’yân  ve vücûh-ı memleket ve ‘aşayir merkûme beyleri ve söz sahibleri zîde kâdrihûma 

hüküm  

Ordu-yu Hümâyûn’um için Ankara ve havalisinden kilitli zehayir mübaye‘ası husûsu Rikâb-ı 

Hümâyûn’um Kâim-mâkamı tarafından hâlâ Ankara Mütesellimi Dergâh-ı Mu‘allam  

gediklilerinden Mustafa zîde mecdihû  mukaddemce tevcih ve iş‘ar ve hamilisini el-civar-ı 

Saltanat-ı Seniyyem’den zehayir beha ve ücreti nakliye için yüz elli bin kuruş dâhi tesyâr 

olunmuş olduğuna mebni rayiç carisi vechile Ankara ve havalisinden on beş bin kile  hınta ve 

sekiz bin kil kile şa‘ir tedarik ve mübaya‘ası mümkün olacağından ve Ankara Ahalisi’nde 

deve bulunmadığından nakli için lâzım gelen şütranın münasib mahallerden tertibi icâb 

edeceği bu def‘a tarafından derbar şevketkararıma tevarid eden maruzat malından ma‘lûm ve 

bedidar ve livâ'i mezbûr ve haValisinde kâ’in cihan-ı küllî ve şeyhi cüz-i ve Mirkanlı 

Aşiretlerinin emir ve iradesi Konya tarafına merbut ola kendilerinde kilitli şütranın vücudu 

derkar olmaktan nâşi sen ki mütesellim kapucu-başı mûmâileyhsin vüsûlü emr-î şerifimde 

muktezayı kâr-güzâr ve sadakatim üzere keyfiyeti ‘aşayir merkûme beylerine ve söz 

sahiblerine bildirip zehayir mezkûrenin nakli için gedikli mûmâileyh ‘aşayir merkûmeden ne 

miktar şütran taleb ederse icaratı mukteziye’i mutedelesi canîb-i Devlet-i ‘Âliyye’mden i‘tâ  

ve ishâl olunan akçeden tediye kılınmak üzere serian nehi vücudları üzerlerinde olarak i‘tâ  

eylemeleri esbabını istihsâl ihtimam ve dikkat eylemek fermanım olmağın tenbihen ve 

ikdâmen mahsusen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve [Boş] ile tesyâr olunmuştur imdi 

zehayir merkûm Asakir-i Hümâyûn-ı Şahane’mde muhsir olan cebus zafer haroş padişahanem 

için mürettib olduğundan kıyas bakılmaksızın hemen şu günlerde Konya’ya sevk ve tensib 

olunması ehem ve bu dâhi muktezi olan şütranın celb ve cem‘ine muvaffık idüğü emir gayrı 

mühîm olmağla bâlâda beyan olunduğu vechile icaratı lâzıme mu‘addelesiyle ‘aşayir 

merkûmeden taleb olunacak şütranın bilâ tehîr mütesellim mûmâileyh tarafına itası kat‘i 

matlubu mülükânem idüğü ve bu babda imaz ve tesahir ve te‘enni ve tegafir ile imrar ve ifane 

vakte cesaret olunmak vücudu şütranı matlube ağır ve amelmande olmak misillü vâzi‘ ve 

halet ‘aşayir merkûme hakkında ba‘is ve hamet ve nedâmet olacağından başka sana dâhi 

mübaşeretim mes’uliyet olduğu m‘alûmun  oldukta ona göre ‘amel  ve harekete kemâli ikdam 

ve bezli kudret ve hilafından ihfa ve müba‘adet eyleyesin ve siz ki kûzat ve nevvâb vesa’ire 

mûmâileyhimsiz mazmûn emr-î şerifim sizin dâhi meczûmunuz olarak mûceb ve muktezası 

cümle ile bil-ittifak icraya bî gayet itina ve gayret ve hilafını tecviz ile mazharı muvaheze  ve 

şert olmaktan ziyâde hazer ve mücanebet eylemeniz bâbında                             Fi Evâ’il-i C 48 
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2051 

Zâhirenin sağlimen naklinin yapılması husûsunda, Gümüşkan Madeni’ne merbut 

belirtilen aşiretlerin bulunduğu kazâların hakimine ve Kırşehir Sancağı Müteselimi 

Gümüşkan Madeni Emini Abdûrrâhman Bey’e vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Gümüşkan Ma’deni’ne merbut zikri ati ‘aşayirmin bulunduğu Kazâların hükkamına ve 

Kırşehir Sancağı Müteselimi Gümüşkan Ma’deni Emini Abdûrrâhman Bey zîde mecdihûya 

vesa’ire [Boş] Gümüşkan Ma’deni’ne merbut Etranlû ve Şeyhlü ‘Aşiretlerinden diyerek 

kendisinin Kırşehir Sanacağı’nda me'mur mübaya‘ası olduğu zehayirmin nakline halel 

gelmemek üzere  

 

2052 

Görevini lâyıkıyla yerine getirmesi husûsunda, Mâden-i Hümâyûn Eminiyle Diyârbekir 

Eyaleti yöneticiliğine atanan kılınan Cüneli zâde Vezi İshak Pâşâ’ya hükümdür.  

Bu def‘a saye’i valayı ve vüzeranda kadr ve itibarı terf’i ve âlâ ve M‘âden-i Hümâyûn’um 

Eminiyle Diyârbekir Eyaleti uhde istihaline tevcih ve ihsan ile kamirva kılınan Cüneli   zâde 

vezirim İshak Pâşâ iclâlehûya hüküm  

Geçende Diyârbekir Eyaletiyle M‘âden-i Hümâyûn’um Eminini kendine tevcih ve ihsan-ı 

hümüyunum olan Cüneli zâde İbrâhîm Pâşâ bu esnada halul ecel-i  mev‘uduyla irtihal ve irtifa 

olunmuş olduğu tevarid eden maruzat me’line müsteban ve hasbü-l dikkat ve ahali-i eyalet-i 

mezkûrenin ile M‘âden-i Hümâyûn’um (...)  vüzerayı izamdan gafil ve kâr-ı güzâr ve ol 

havalinin usûl ve ahvaline vukuf ve malumatı bedidar yedine ihalesi lâzım gelip sen ki vezir 

meşarûnîleyhsin senin evsaf-ı mezkûre ile insafından gayrı müteveffayı meşarûnîleyhin (silik) 

zâdesi ve kendi (...)  ve hüsn-ü zabt ve idareye muktedir bulunmak hasebiyesinden her halde 

hüsn-ü hizmet ve sadakat zuhuru etvarı sadakate göre senevi ve nümâyan olmaktan nâşi 

hakkında mührü bend mekarim ve atûfeti padişahanem (...) ve mâhı  meşiri lütuf ve inayeti 

şehni şahanem mütevelli ve (...)  olarak bu def‘a Avâtıf-ı ‘Aliyye-i Şahane evakirim şahane ve 

avarıf-ı behine kamile ahkarım şehni Şahane’mden şeref bahş sâhife’i sudûr olan Hatt-ı 

Hümâyûn Şevket makrun padişahanem mûcibince kamet liyakat ve istidadın feyayı kira 

behayı ve tertibinde zikrolunan Diyârbekir Eyaleti ve M‘âden-i Hümüyun’u emaneti ‘ûhde’i 

sadakatine ihsan ve tevcih kılınmakla vüsûlü ferman me‘âli unvan şehri yarânemde era’e ve 

ednayı âlişân vüzerata lâyık ve icrâ olunduğu vechile tanzim birle hemen olduğun mahalden 

hareket ve M‘âden-i Hümâyûn’uma gelip onda ikamet ve Diyârbekir Eyaletine dâhi 
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muhafazaya muktedir mutasarrıf ve re‘aya ve mütesellim ile idare ederek zabt-u rabt beladı 

vâzi‘ ve ref‘ idüp (…)  himâyet ve siyanet ahali ve â’yân  emr-î ehemmine ziyâde ihtimam ve 

dikkat ve vakit ve hâl icabınca orada o günden ziyâde kesb-i kuvvet ve meknet idüp ve 

mağzûb padişahanem olan Mısır Valisi sâbık Mehmed Ali Çelebinin oğlu İbrâhîm nâm kim ol  

tarafta bir güne (silik) tesviyelerine kabûl olmamak ve bir hat‘a  tecavüze (...)  olmamak üzere 

oraları gereği gibi hıfz ve harasat ve ledil hace oğlu cânib-i ismine bezl ve sai ve kudret ile 

icrası lâzıme’i mirayı ve şeca‘at ve ifa muktezayı sadakat ve ibraz hüsn-ü hizmete tesyâr 

nakdine cehd ve takad ve her halde celb olmaktan şeri‘atı mutahhara’i hazreti Seyyidü-l 

mürseline (...)  ve tahsin birle  

 

Sayfa 184 

 

cümle üzerine ita‘atten rafet ve neşri mü‘essir şefkat ve adalet ederek cânib-i celbi olunmağın 

tacidaranem lâzımeyi sil  için her gün isticlab ve ilan-ı hayriyeye mübaderet ve M‘âden-i 

Hümâyûn’umun dâhi keremin üzere imâline sarf ve ru'yet eylemek fermanım olmağın 

me’muriyeti şamil Divân-ı Hümâyun’umdan mahsusen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve 

tevcih hükmü mukime matluben [Boş] ile tesyâr olunmuştur imdi keyfiyet me’muriyetin 

m‘alûmun  oldukta ber minvali muharrer ‘amel  ve hareketine senden memul ve münzir 

Mülükâne’m olan hamiyet ve kasanet levazımını ibraz ve izhar ile hakkında isticlab tezayir ol 

cihatı mehaşi (…)  padişahanemi mûcib olur asarı mergube vücuda getirmeye sarf ve sai ve 

ictisar ve ahval ve asarı mukteziyeyi beydiriî erbâ  atufet karar padişahaneme tahriri iş‘ar 

eylemek bâbında  

Fi Evâ’il-i Câ 248 

 

2053 

Mu‘ahharan emr-î ‘âli yazılmıştır  

Fi Evâ’il-i Râ 49 

Sarraf taifesinden Metos isimli zimminin borçlarının taksitlendirilerek ödenmesi 

husûsunda, Edirne Mollası’na ve Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Çermin 

Kâim-makâmı Ahmed ve Zağra-i Atik Na'ibi’ne, âyân  memleketin ileri gelenleri ve bi’l-

cümle iş erlerine hükümdür.  
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Edirne Mollası’na ve Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başlarından Çermin Kâim-mâkamı Ahmed 

dâme mecdihûya ve Zağra-i Atik Na'ibi’ne ve â’yân  ve vücûh-ı memleket ve bi-l cümle iş 

erlerine hüküm  

Zağra-i Atik Kazâsı Â‘yânı sâbık Hacı farisin mukaddeme zimmetinde zuhûr eden hukuku 

fukara âlâ tarikil sulh iki bin kese akçeye kat‘ ile meblâğı mezbûrun beş yüz kesesi kırk yedi 

rûz-ı Hızırından beş yüz kesesi rûz-ı kasımından ve küsür bin kesesi dâhi kırk sekiz senesi 

rûz-ı hızır ve kasımında edâ olunmak üzere mahallinde karar verilmiş ve ol vecihle kırk yedi 

senesi rûz-ı hazır taksiti ahaliye tediye olunmuş ise de mâliye canibine sudûr eden emr-î 

şerifim mûcibince sarraf taifesinden Metos zimminin kırk altı senesi kirasına cizyesi birle 

iltizamından dolayı mûmâileyh zimmetinde matlubu olan üç yük bu kadar bin kuruş ahaliye 

kalan duyunu mezkûrasından nâşi defaten edaya kudreti olmadığı mûmâileyhe ifade etmiş ve 

kendisinin m‘arifeti şer‘le fiyat vâzi‘ olunarak terkim ve takdim olunan bir kıt‘a defter 

mûcibince bi-l cümle emlâk ve eşya’i sâiresi kılınmak için iki yük on sekiz bin yüz elli iki 

zimmetini dahi bir yük elli bir bin üç yüz otuz beş kuruşa baliğ olarak bu akçe bağde’ttahsil 

yüz bin kuruşun sarraf mersûme ve elli bir bin  üç yüz on beş kuruşun  ahaliye tediye ve 

teslimiyle beher rûz-ı kasımında ahaliye ve sarraf mersûme tarafına ellişer bin ve mersûmun 

alacağı hizmette beher sene rûz-ı kasımında ahaliye yüz bin kuruş virilmek üzere bu def‘a 

dâhi böylece rabt verilmiş olduğundan bahisle ol babda emr-î şerifim südûru sen ki kâim-

makâm Kapucû-başı mûmâileyhsin tarafından deryar şevket karar Mülükâne’m tahrir ve inhâ 

ve inhâ verilen ilamat-ı şer‘iyye takdim ve isra olunduğuna mebni kuyuda müraca‘at ile 

iktizası Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden hâlâ mukata’ât hazinesi varidatı nazırı iftihar Mehmed 

Emin dâme mecdihûdan ledil istilam inhâ olunduğu mahallinde ve sarraf mersûme vekiliyle 

bit terazi karar verildiği vechile meblâğı mezbûrun yüz bin kuruşa isabet zimemât 

merkûmeden i‘tâ  ve ma‘adası işbu gelecek rûz-ı kasımından itibaren beher sene ellişer bin 

kuruş verilerek ol vecihle mevcut ve maksuden tediye ve ifa kılınmak üzere cizye 

muhasebesinden kaydı bâlâsına şerh virilmek üzere emr-î şerifim südûru nazır mûmâileyh 

‘ilâm  ve ol vecihle Divân-ı Hümâyunum tarafından emr-î şerifim ısdar ve cizye 

muhasebesine ilmuhaberlerinin itasıyla tesviye ve tanzimi husûsuna bil-fi’il Baş Defterdar’ım 

iftihar ‘Âli Necib Bey dâme ulüvvuhu bâ takrir ifade ve ifham olunmalarıyla vech-i meşrûh 

üzere ‘amel  olunmak fermanım olmağın Divân-ı Hümâyun’umdan işbu emr-î celîlü’l kadrim 

isdâr ve tesyâr olunmuştur imdi inhâ ve ‘ilâm  olunduğu vechile mûmâileyhin ahali ve sarraf 

mersûmeye olan duyunu muharreresinin miktarı ve mevcuden tediyesi lazımeden idüğü siz ki 

mevlana ve kâim-makâm Kapucû-başı ve na'ib vesa’ire mûmâileyhimsiz m‘alûmunuz oldukta 
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ber minvali muharrer ‘amel  ve hareket ve tarafına gadr-ı mûceb vâzi‘ ve halet vukû‘ndan 

tevakki ve müba’adet eylemeniz bâbında  

Fi Evâ’il-i R 48 

 

2054 

Mihâlu ve Şereflü Aşiretlerinden toplanacak olân devenin Devlet-i Âliyye’ye  

gönderilmesi husûsunda, Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından hâlâ Bozok Sancağı 

Mütesellimi Şakir Bey ve Bozok Sancağı’nda var olan Mihâlu ve Şereflü Aşiretlerinin 

tâbi oldukları kazâların kadı, naib, aşiret beylerine ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür.  

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başlarından hâlâ Bozok Sancağı Mütesellimi Şakir Bey dâme 

mecdihûya ve Bozok Sancağı’nda kâ’in Mihalu ve Şereflü Aşiretlerinin tâbi‘ oldukları 

kazâların kûzat ve nevvâbına ve ‘aşiret  beyleri ve bi-l cümle iş erlerine hüküm  

Sen ki mütesellim Kapucû-başı mûmâileyhsin bundan akdem sana i‘tâ  kılınan beş yüz kese 

akçe ile Bozok Sancağı vesa’ire ol havaliden Ordu-yu Hümâyûn’um için kilitli zâhire tedarik 

ve mübaye‘ası mümkün ise de nakli miktarı vâki‘ şütrana mütevekkif idüğü bu def‘a 

tarafından derkarı şevket karar Mülükâne’m tahrir ve inhâ olunmuş olduğuna ve Ordu-yu 

Hümâyûn’um maiyetinde nakli mühimmat ve sevki zehayir maddelerinde kullanılmak ve 

icaratı mukteziyesiyle lâzım gelen yem ve yiyecekleri canibisi el cevanib Devlet-i 

‘Âliyye’mden i‘tâ  ve idare kılınmak üzere mukaddemce ısdâr ve mahsus mübaşirler ile tesyâr 

olunan evamir-i şerîfem mûcibince liva mezbûr dahilinde kâ’in Mihalu ve Şereflü 

Aşiretlerinden mürettib sekiz yüz nısfı tüylü ve nısfı diğeri tüysüz olarak Yeniil ve tevabı‘ı 

‘aşiret lerinden tertib kılınan iki bin  mehari şütran Ordu-yu Hümâyûn’uma hamulesiz 

gideceğine mebni iş‘arın vechile mübaya‘a edeceklerin zehayiri bu develere tahmil ederek ve 

bunların vefa etmediği takdirde kusur için yine ol havalide bulunan yerlerden şütran tedarik 

ve ücreti mutâd ile isticar eyleyerek zehayir mezkûrenin ol vecihle Ordu-yu Hümâyûn’uma 

nakli sûreti bi-t’tensib keyfiyet Yeniil ve Voyvodası Süleyman Bey zîde mecdihûya vesa’ire 

iktiza edenlere diğer emr-î şerifimle tevcih canibine  

 

Sayfa 285 

 

kılınmış olmağla vüsûlü emr-î şerifte voyvoda mûmâileyh ile bil muhabere gerek ol taraftan  

ve gerek Mahalû ve gerek Şereflü ‘Aşiretlerinden mürettib ceman iki bin sekiz yüz mehari 

şütran boş gönderilmeyerek mübaye‘a edecekleri zehayirmi bunda tahmil idüp ve zehayir 
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artar ise başkaca şütran tedarik ve ücret mekule ile isticar eyleyip cümlesinin şu müsa‘id 

havalarda Ordu-yu Hümâyûn’uma nakil ve tesyili husûsuna dikkat ve müsareat eylemek 

fermanım olmağın mahsusen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve [Boş] ile tesyâr olunmuştur 

imdi emr-îm husulünde muktezayı karisnası vürûdunun üzere hemen kilitli zehayir mübaye‘a 

ederek zikrolunan develer ile kıyas bakılmaksızın şu günlerde Ordu-yu Hümâyûn’uma 

eriştirilmesinden kat‘i matlubu mülükânem idüğü m‘alûmun  oldukta ber vech-i muharrer 

‘amel  ve hareket ve infâz emir-û  fermân-ı padişahaneme icrâyı lâzım kâr-güzâr ve sadakat 

ve ibrazı hüsn-ü hizmet mezidi ikdam ve sürat ve hilafından tevakki ve müba’adet eyleyesin 

ve siz ki kûzat ve nevvâb ve ‘aşiret  beyleri vesa’ire mûmâileyhimsiz mazmûn emir ve irade-i 

padişahanem sizin dâhi meczûmunuz olarak mûceb ve muktezası icraya bil-ittifak bezl ve sai 

mukadderet ve bu babda rehavet ve tesahil ve beta‘in misillü vâzi‘ ve halet vukû’uyla mazhar-

ı itab ve mes‘uliyet olmaktan ziyâde hazer ve mücanebet eylemeniz bâbında  

Fi Evâ’il-i Câ 48 

 

2055 

Yeni İl ve Tevabı Aşiretlerinden toplanacak olân devenin Devlet-i  Âliyye’ye  

gönderilmesi husûsunda, Yeni İl ve Tevabı Aşireti’nin Na'ibi’ne ve Yeni İl Voyvodası 

Süleyman Bey’e,  aşiret beylerine vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Yeniil ve Tevabı‘ı ‘Aşiretinin Na’ibi’ne ve Yeniil Voyvodası Süleyman Bey zîde mecdihûya 

ve ‘aşiret  beyleri vesa’ire [Boş] asılda  olan mukaddeme beyan olarak Yeniil ve Tevabı‘ı 

‘aşiret lerinden mürettib salifüz zikr iki bin meharı şütran dâhi boş gönderilmeyerek 

mütesellim mûmâileyhin rey ve tenbihi üzere zehayir mezkûreden iktizası miktarı hemule ile 

irsâl olunması husûsuna müsareat olunmak üzere  

iktizası vechile  

 

2056 

Yeni İl ve Tevabı Aşiretlerinden toplanacak olân devenin Devlet-i Âliyye’ye   

gönderilmesi husûsunda, Yeni İl ve Tevabı Aşireti’nin Na'ibi’ne ve Yeni İl Voyvodası 

Süleyman Bey’e, aşiret beylerine vesâireye hükümdür. 

Yeniil ve Tevabı‘ı ‘Aşireti’nin Na'ibi’ne ve Yeniil Voyvodası Süleyman Bey zîde mecdihûya 

ve zikri ati şütranın Ordu-yu Hümâyûn’uma sevki maslahatına me'mur kılınan [Boş] ve â’yân  

ve vücûh-ı memleket ve ‘aşiret beyleri ve bi-l cümle iş erleri zîde kâdrihûma hüküm  
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Ordu-yu Hümâyûn’um şahanem için mukaddema bazı münasib mahallerden tertib olunan 

şütrandan kazâlar hisseleri hemen birer sarban ile gönderilip ashabı beraber bulunmadığından 

lâyıkıyla bakılmayarak ekseri telef perişan olması ve bu def‘a tedarikatı kaviye ile tarafı 

müstecmi’ el-Mecid ve ‘aşiret -i Mülûkâne’mden bil-fi’il sadr-ı ‘âzam  senude şeyh ve vekil-i 

mutlak kaviyyül hemem me'mur kılınarak mevcut mâ‘na olan ‘Âsakir-i Mansûre-i Şahanem 

livalarından  ma’ada Rumeli ve Bosna taraflarından ve Karaca ve Arnavutluk taraflarından 

kilitli asakir tertib birle be‘une ve tevfike sübhan ve Teâlâ Ordu-yu Hümâyûn’um 

müceddeden kesri cesamet ederek behule Teâlâ ileriye sevk zehayir ve nakili mühimmat 

maddelerinde kullanılmak üzere yeniden on binden mütecaviz şütran tertibi icâb olunmuş 

olup ancak işbu şütran yine kazâlardan tertib olunmak lâzım gelse ahali’i memlekete ve acize 

fukurraya bir nevi bargiran ve hemde mahallinde yalnız sariyan mekulesi hakkıyla 

gözetmeyerek bir takım hayvanat beyhude telef ve perişan olacağı derkar ve zat-ı hilafet simat 

Mülükâne’m mevhibe ileyh olan şeyme’i kerime ra‘iyet mürûr-u ve merhamet ve secine’i 

fehime’i mekari mekteri ve şefkat ve iktizasınca vedi‘a Cenâb-ı liyaatten olan fukara ve 

zaifanın bu misillü beyhude iz‘ac ve ızrardan herhalde istihsâl esbab-ı âsâyiş   ve istirahatleri 

ikdamı imal-i padişahanem idüğü bedihi ve aşikar olmaktan nâşi şütran mezkûrun beher 

mehari şehriye ellişer kuruştan lâzım gelen ücretleri mah be mah Ordu-yu Hümâyûn’um 

hazinesinden i‘tâ  ve ashab-ı başları üçünde bulunarak iktiza eden yem ve yiyecekleri dâhi 

Ordu-yu Hümâyûn’um hazinesinden tarafından idare ve ifa kılınmak üzere şütran ashabı olan 

bazı ‘aşayir ve ikraddan serian tertib ve ihracı husûsuna irade-i müraca‘ada tacidaranem 

ta‘alluk idüp ol babda şerefbaş sâhife’i sudûr olan Hatt-ı Hümâyûn mekarimun padişahanem 

mantûk münifi üzere sâir mahaller tertibleri için başka başka fermanlar ve mübaşirler 

gönderilerek Yeniil ve Kuyuda (…)  merbut  ‘aşayirden dâhi Ma’den-i Hümâyûn’umdan 

tehaşi ve kurşun nakli me’muriyetine halel gelmemek ve nısfı tüyli ve nısfı diğeri tüysüz 

olmak şartıyla iki bin mehar deve tedarik ve ihracı tensib ve mûmâileyh dâhi mahsus mübâşir 

ta‘yin ve tensib olunmuş olup işbu şütran Ordu-yu Hümâyûn’um maiyetine sayfen ve şita’i 

hidemât seferiyede kullanılacak ve dâhi telefkara icaret mukteziyesi bâlâda beyan olduğu 

vechile hazine mezkûreden i‘tâ  ve yem ve yiyecekleri dâhi taraf-ı Devlet-i ‘Âliyye’mden edâ 

ve ifa kılınacak olduğundan cümlesi deynim ve götürdüğünden Firaz olarak tedarik ve itası 

lazımeden olmağla siz ki na'ib ve voyvoda vesa’ire mûmâileyhimsiz vüsûlü emr-î şerifimde 

keyfiyeti zir idarenizde lâzım gelenlere ifade ve tefhim ederek salifüz zikr iki bin nehar 

şütranı m‘arifetiniz ve mübâşir mûmâileyh m‘arifetiyle cümlesi zikrolunan evsaf üzere olmak 

ve sahipleri yanlarında vücudileri üzerlerinde bulunmak üzere ‘aşayir merkûmeden serian ve 

tamamen tedarik ve ihraç birle mübâşir mûmâileyh teslimen bir sa‘ad akdem Ordu-yu 
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Hümâyûn’uma irsâl ve isale bil-ittifak kemâli itina ve dikkat ve hilafından tevakki ve 

müba’adet eylemeniz fermanım olmağın tenbihen ve ikdâmen mahsusen işbu emr-î celîlü’l 

kadrim isdâr ve mübâşir mûmâileyh ile tesyâr olunmuştur imdi şütran mezkûrun bâlâda beyan 

olduğu vechile serian tedarik ve ihraç birle hemen kıyas bakılmaksızın Ordu-yu 

Hümâyûn’uma eriştirilmesi kat‘i ve matlubu padişahanem idüğü ve bu babda ağmaz ve 

rehavet ve ibrad gadr ve illetle imrar ve ifate’i vakte cesaret olunmak veyahut şütran merkûme 

ağır ve amelmande olmak ve bu vesile ile Ma’den-i Hümâyûn’um hizmetine üç derece halel 

gelmemek misillü vâzi‘ ve halet hakkınızda ba‘is ve hizmet ve nedâmet olacağı m‘alûmunuz 

oldukta ber vech-i muharrer ‘amel  ve hareket ve iktizası emir ve ferman şehri yarânemle ifayı 

muktezayı kâr-güzâr ve sadakate dikkat ve hilafını tecvizden ziyâde hazer ve mücanebet 

eyleyesiz ve sen ki mübâşir mûmâileyhsin mazmûn emr-î şerîfin senin dâhi meczûmun olarak 

muhktezayı me’muriyetin üzere serian bu taraftan hareket ve ol canibe varup şütran mezburu 

minvali muharrer üzere m‘arifetin ve cümle ittifakıyla alel (...)  ikdam ve tamamen Ordu-yu 

Hümâyûn’uma isal ile icrâyı muktezayı memuriyet ve ibrazı hüsn-ü hizmet ve sadakate ve 

emin-i dermiyan gayret ve hilâf-ı rızâ hareket vukû‘nu tecvizden tevakki ve müba’adet 

eylemeniz bâbında  

Fi Evâ’il-i Câ 248 

 

Sayfa 286 

 

2057 

800 tane devenin tedariki husûsunda, Dergâh-ı Âli Kapucû-başılarından Bozok 

Mütesellimi Şakir Bey ve Mihâlu ve Şereflü Aşiretlerinin bulunduğu kazâların 

hakimine, mübâşire vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Dergâh-ı Âli Kapucû-başılarından Bozok Mütesellimi Şakir Bey dâme mecdihûya ve Mihâlu 

ve Şereflü ‘Aşiretlerinin bulunduğu kazâların hükkâmına ve ‘aşiret-i  merkûme beyi ve 

mübâşir vesâ’ire [boş] ‘aşiret  mezkûreden şartı mezkûr ile sekiz yüz mehar için  

 

2058 

800 tane devenin tedariki husûsunda, Nevşehir Na'ibi’ne ve adı geçen kazânın dahilinde 

var olan Boynu İnceli ve Hacı Ahmedlü Aşiretlerinin bulundukları kazâların hakimine 

ve Boynu İnceli Voyvodası ve mübâşir vesâireye hükümdür. 
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Nevşehir Na'ibi’ne ve kazâ mezkûr dahilinde kâ’in Boynu İnceli ve Hacı Ahmedlü 

Aşiretlerinin bulundukları kazâların hükkamına ve Boynu İnceli Voyvodası ve mübâşir 

vesa’ire [Boş] zikrolunan ‘aşiretlerden şartı mezkûr ile sekiz yüz mehar içün  

 

2059  

Belirli sayıda devenin tedariki husûsunda, Nevşehir Na'ibi’ne, âyân  vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Nevşehir Na'ibi’ne, â’yân  vesâ’ire [boş] Nevşehir Kazâsı’nda Bükük Aşiret’inden dört yüz ve 

Hotmaş Aşiret’inden iki yüz ve Eskişan Aşiret’inden yüz elli ki ceman yedi yüz elli mehar 

için Kehercile Kazâsı maddesine hâlel gelmemek üzere  

 

2060 

Eksik olân devenin tedariki husûsunda, Nevşehir Na'ibi’ne ve adı geçen kazânın 

dahilinde var olan Boynu İnceli ve Hacı Ahmedlü Aşiretlerinin bulundukları kazâların 

hakimine ve Arsiyon Na’ibi’ne, âyân  ve mübâşir vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Arsiyon Na'ibi’ne, â’yân  ve mübâşir vesâ’ire [boş] Arsiyon Kazâsı’nda kâ’in ‘aşiretten iki 

yüz mehar için  

 

2061 

Eksik olân devenin tedariki husûsunda, Ankara Sancağı’nda belirtilen aşiretin 

bulundukları mahâllerin hakimine ve mütesellim ve mübâşir vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Ankara Sancağı’nda zikr-i ati ‘aşiretin bulundukları mahâllerin hükkâmına ve mütesellim ve 

mübâşir vesâ’ire [boş] Ankara Sancağı’nda kâ’in Şeyhlü ve Tabanlu ‘Aşiretlerinden beş yüz 

ve Şeyhzinki Aşiret’inden dört yüz elli [boş]ve bu misillü ve Etmanlu ve Melukanlu 

ikradından dört yüz ve Keykel ‘Aşireti’nden dört yüz elli ve Cihan Beyli ikradından yedi yüz 

elli mehar şütran için başka başka                                                                                                         

Kıt‘a 5 
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2062 

Eksik olân 2000 devenin tedariki husûsunda, Trabzon’a bağlı olan yerlere Sivas Valisi 

Vezir Osman Pâşâ’ya ve Rişvan Aşireti’nin olduğu kazâların hakimine ve mütesellim ve 

mübâşir vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti 

Trabzon ve mülhakatıyla Sivas Valisi Vezir ‘Osman Pâşâ’ya ve Rişvan ikradının olduğu 

kazâların hükkamına ve mübâşir vesa’ire  [Boş]  ikrad mezkûrdan iki bin mehar için  

 

2063 

Eksik olân 2500 devenin tedariki husûsunda, Aydın Sancağı Mütesellimi el-hâc Eyyüb 

ve Saruhan Sancağı Mütesellimi el-hâc Mehmet Bey’e, hakimler ve mübâşirlere 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Dergâh-ı ‘Âli Kapucû-başlarından Aydın Sancağı Mütesellimi el-hâc Eyyüb ve Saruhan 

Sancağı Mütesellimi el-hâc Mehmed dâme mecdihûmaya ve hükkâm ve mübâşirler vesa’ire 

liva’eyn mezkûreyn dahillerinde kâ’in ‘aşayirden iki bin beş yüz mehar şütran için  

 

2064  

Selanik’e gönderilecek peksimetin nakli husûsunda, Siroz Sadr-ı Vezir’im İbrâhîm 

Pâşâ’ya ve Siroz ve Timurhisar ve Menlik ve Korakob ve Drama ve Zencine ve Petriç 

Naibleri zîde ilmuhu, âyân  memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine 

hükümdür. 

Siroz Sadr-ı Vezir’im İbrâhîm Pâşâ iclâlehûya ve Siroz ve Timurhisar ve Menlik ve Korakob 

ve Drama ve Zencine ve Petriç Naibleri zide ilmuhum ve â’yân  ve vücûh-ı memleket ve bi-l 

cümle iş erlerine hüküm  

Siroz’da mevcut bulunan peksimetlerın bir münasib mahalde hıfz olunmak üzere Selanik’e 

nakil ve irsâli husûsu Rikâb-ı Hümâyûn’um Kâim-mâkamı canibinden sen ki vezir-i 

meşarûnîleyhsin mukaddemce sana yazılmış ise de tahkimine Allah-u Teâlâ bu esnada Siroz 

Kasabası’na müstevi olan hastalıktan dolayı oradan kaFi derecede kiracı ve cibal tedariki ne 

miktar olduğu tarafından derkâr-ı şevket karar Mülûkâne’me tahrir ve iş‘ar kılınıp süvarilik 

Selanik’in tarafında peksimetlerin lüzûmu derkar ve zikrolunan kazâlar Siroz’a kârib ve civar 

olarak oralardan cevalleriyle  gerü hayvanatı tedariki memleketten ve İrade-i ‘Âliyye’m 

muktezasından olunduğu tesyâr olmağla vüsûlü emr-î şerifimde muktezayı kâr-güzâr virilmek 
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üzere iktiza eden hayvanatı Sirozdan başka salifüz zikr kazâlardan serian celb ve ihzâr ve 

hemulelerini götürüp mahallerine bâ‘de-l teslim ashabı havalilerini boşaltıp almak şartıyla 

M‘âden-i icarat ile isticar ederek peksimet mezkûrun tahmil ve acline Selanik’e nakil ve 

teslimi husûsuna ikdam ve müsara‘at eylemek fermanım olmağın tenbihen ve ikdâmen 

mahsusen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve [Boş] ile tesyâr olunmuştur imdi vüsûlü ferman 

me‘âli karan padişahanemde Siroz Kazâsı’ndan ma’ada sâlif-ül beyan kazâlardan şart 

mezkûruyla hayvanat celb ve isticar birle peksimet mezkûru hemen tahmil ve Selanik’e nakil 

ve tesyili matlubu mülükânem idüğü m‘alûmun  oldukta ber vech-i muharrer ‘amel  ve 

hareket ve hilafı vâzi‘ era’e ve hizmetten müba‘adet eyleyesin ve siz ki na'ib vesa’ire 

mûmâileyhimsiz mazmûn emr-î şerifim sizin dâhi meczûmunuz olarak peksimet mezkûrun 

nakli içün meşarûnîleyh tarafından havalilerine miktarı hayvanat taleb olunur ise derhal 

Kazâlarınızdan tedarik ve i‘ta’ya sürat ve imrar ve iktiza’i vakti mûceb vâzi‘ tecviz ile mes‘ul 

ve mugayir olmaktan ziyâde hazer ve mücanebet eylemeniz bâbında                                                                          

Fi Evâsit-i Câ 248 

 

Sayfa 287 

 

2065  

Aşiretlerin develeriyle taşınacak hububatın nakliyesi husûsunda, Kengırı’dan Ordu-yu 

Hümâyûn’a varıncaya kadar yol üzerinde var olan kazâların kadı, naib, mütesellim, 

voyvodagan, memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür.  

Kengırı’dan Ordu-yu Hümâyûn’uma varup gelince yol üzerinde vâki’ kazâların kûzat ve 

nevvâbına ve mütesellimeyn ve voyvodagan ve vücûh-ı memleket ve bi-l cümle iş erleri zîde 

kâdrihûma hüküm  

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başlarından hâlâ Kengırı Sancağı Mütesellimi iftihar el-hâc 

Ömer dâme mecdihû m‘arifetiyle Ordu-yu Hümâyûn’um için mübaya‘a olunan malûmul 

miktar şa‘ir ve ol havalide kâ’in Ziveli ve Siganlu ve Te’allû ve Geyikli ve Akgözlü 

‘Aşiretleri şütranıyla nakil ettirileceğinden ve şütran mezkûre hamulelerini bâ‘de-l teslim 

Ordu-yu Hümâyûn’umda tecir olunmamak ve avdetlerinde esnâyı râhda kimesne tarafından 

vukû‘ bulmamak üzere mukavele olunmuş olduğundan bahisle ol babda emr-î şerifim 

südûrunu mütesellim mûmâileyh bâ arıza derbar-ı şevket kararıma inhâ ve istid‘a etmekle 

vech-i meşrûh üzere ‘amel  ve harekete dikkat olunmak fermanım olmağın tenbihen ve 

ihtimamen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve tesyâr olunmuştur imdi bâlâda beyan olunduğu 
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vechile zikrolunan develer Ordu-yu Hümâyûn’umdan avdet deyû mahallerine gelinceye kadar 

helal tarikte kimesne tarafından müdâhale olunmaması lazımeden idüğü m‘alûmunuz oldukta 

ber minvali muharrer ‘amel  ve harekete dikkat ve hilafından hazer ve mücanebet eylemeniz 

bâbında 

Fi Evâsit-i Câ 248 

 

2066  

Aşiretlerin develeriyle taşınacak hububatın nakliyesi husûsunda, Saruhan Sancağı’nda 

var olan Köndeşli ve Tevabı‘ı Aşiretlerin bulunduğu kazâların kadı, naib ve adı geçen 

aşiret beyi Mehmet Bey’e, âyân, memleketin ileri gelenleri ve söz sahiblerine hükümdür.  

Saruhan Sancağı’nda kâ’in Köndeşli ve Tevabı‘ı Aşiretlerin bulunduğu Kazâların kûzat ve 

nevvâbına ve ‘aşiret-i merkûme beyi Mehmed Bey zîde mecdihûya ve â’yân  ve vücûh-ı 

memleket ve söz sahibleri zîde kâdrihûma hüküm  

Ordu-yu Hümâyûn’um mürettibatından olarak el-hâletü hazihi İzmir’de mevcut olan peksimet 

ve şa‘irden muktezi emir ve İrade-i Seniyye-i Mülükâne’m üzere icabı miktarının Saruhan 

Sancağı’nda kâ’in mahaller deve ile Konya’ya nakil ve tesyili esbabına yetişip alınmış ise de 

bu madde kilitli şütrana muhtaç olacağı ve Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başlarından hâlâ 

Saruhan Sancağı Mütesellimi iftihar el-hâc Mehmed dâmenin bu def‘a derbar-ı şevket karar 

Mülûkâne’me vârid eden örfiyesi malından müstekal ve livâ'i mezbûr dahilinde olan Göndeşli 

ve Tevabı‘ı Aşiret’inden kesret üzere şütran olarak muktezi olan şütrandan bunlar dâhi 

‘aşayir-i sâire ile bi-l mu‘ayyene hisse vermeleri lâzım geleceği müstağni’i kaydı iş‘ad 

olmağla sen ki mir aşir mûmâileyhsin vusul-ü emr-î şerifimde keyfiyeti zir Elankire bulunan 

‘aşayir halkına ifade ve tefhim birle muktezi olan şütrandan hisselerine ne miktar isabet 

ederse muktezi ‘aşiret  ve sadakatin üzere hemen kat‘ olunan icarat mutâd ile tedarik ve ihzâr 

ve havaliler üzerinde olmak üzere biran evvel mütesellim mûmâileyh tarafına i‘tâ  ve edâ 

olunması husûsuna ziyâde ihtimam ve dikkat eylemek fermanım olmağın tenbihen ve 

ihtimamen mahsusen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve [Boş] ile tesyâr olunmuştur imdi 

bâlâda beyan olunduğu vechile ‘aşayir merkûme hissesine isabet eden şütranın ‘aşayir sâire 

ile beraber i‘tâ olunması senden kat‘i matlûb Mülükâne’m idüğü ve bu babda ati derece kusur 

ve rehavet ve te‘enni ve beta‘in ile imrar ve ifate’i vakt misillü vâzi‘ ve halet hakkında 

nedâmet ve mes‘uliyet olacağı m‘alûmun  oldukta ona göre ‘amel  ve hareket ve ikfal ve emr-

ü fermanı padişahanemle icrâyı lâzıme’i meta ve inkarı ve sadakate ziyâde itina ve dikkat ve 

hilafından tehaşi ve mücanebet eyleyesin ve siz ki kûzat ve nevvâb vesa’ire mûmâileyhimsiz 

mazmûn emr-î şerifim sizin dâhi meczûmunuz olarakmûcib ve muktezasını icraya bil-ittihat 
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dalet dermiyan gayret ve zinhar ve zinhar hilafı vâzi‘ tecvizden hazer ve mücanebet 

eylemeniz bâbında  

Fi Evâsit-i Câ 248 

 

2067  

Aşiretlerin develeriyle taşınacak hububatın kış bastırmadan acilen nakliyesi husûsunda 

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Kengırı Sancağı Mütesellimi el-hâc Ömer Bey 

ve o civarda var olan Ziveli ve Sifanlı ve Te‘allu ve Geyikli ve Akgözlü  aşiret beylerine 

ve söz sahipleri zîde kâdirihûya hükümdür. 

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başlarından Kengırı Sancağı Mütesellimi el-hâc Ömer dâme 

mecdihû ve ol civarda kâ’in Ziveli ve Sifanlı ve Te‘allu ve Geyikli ve Akgözlü ‘Aşiretleri 

Beyleri ve söz sahipleri zîde kâdrihûma hüküm  

Sen ki mütesellim Kapucû-başı mûmâileyhsin bundan akdem tarafına irsâl olunan akçeden 

Ordu-yu Hümâyûn’um İçin Kengırı Sancağı’ndan berayim carisi vechile mübaya‘a ve irsâl 

etmiş olduğunuz zehayirden başka muktezi İrade-i Seniyye-i Şahanem üzere kilitli şa‘ir 

tedarikine tesyâr olunarak yine evvelki fiyat ile alınan on bin kil şa‘ir mübaya‘ası mümkün 

olacağı bu def‘a tarafından derkar-ı şevket karar Mülûkâne’me vârid olan ‘örfiyene 

mübayi‘den müsteban ve işbu şa‘irin Ordu-yu Hümâyûn’u Şahanem’de kemâli lüzûmu 

cihetiyle biran evvel mübaye‘a ve İrsal-i İrade-i ‘Âliyye’m muktezasından idüğü nümâyan 

olmağla vusul-u emr-î şerifimde muktezi iş‘arın üzere tenzil eden ol miktar şa‘ir tedarik ve 

mübaye‘a ederek mukaddem ki nakdiyeye tatbik mukavele olunduğu vechile yedişer buçuk 

kuruş ücret ile zikrolunan ‘aşayirden icâb-ı miktar şütran eşcar ve tahmil birle hemen kış 

basmaksızın Ordu-yu Hümâyûn’uma sevk ve tesyile ikdam ve sürat eylemek fermanım 

olmağın ikdâmen ve ihtimamen mahsusen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve [Boş] ile tesyâr 

olunmuştur imdi bâlâda bulunduğu vechile şa‘ir mezkûrun bir sa‘ad akdem Ordu-yu 

Hümâyûn’uma eriştirilmesi esbabını istihsale bî gayet ihtimam ve sarf-ı mukadderet eylemek 

senden matlubu padişahanem idüğü m‘alûmun  oldukta ber minvali muharrer ‘amel  ve 

harekete ifayı levazım sadakat ve ibraz hüsn-ü hizmet dâmet dermiyan gayret ve imrar ve 

ifade’i dikkat misillü hareketi tecvizden ziyâde hazer ve mücanebet eyleyesin ve siz ki ‘aşayir 

merkûmun beyleri vesa’ire mûmâileyhimsiz mazmûn emr-î şerifim sizin dâhi meczûmunuz 

olarak mütesellim mûmâileyh ber minvali muharrer bu def‘a mübaye‘a edeceği şa‘ir için icâb 

eden şütranı mukaveleniz vechile yedişer buçuk kuruş ücret hesabıyla serian tedarik ve i‘tâ’ya  

bil-ittifak gayret ve ağmaz ve rehavet ve ta‘ahhüdünüzün hilafı vâzi‘ ve hareket vukû’undan 

ictinab ve müba‘adet eylemeniz bâbında                                                         Fi Evâsit-i Câ 248 
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Sayfa 288 

 

2068 

Mu‘ahharan emr-î ‘âli yazılmıştır  

Fi Evâsit-i Câ 48 

Yapılan hata neticesinde, zamlı hesaplanan verginin düzenlenmesi husûsunda, Nevşehir 

Kazâsı Na'ibi’ne ve adı geçen kazâ voyvodalığı bu def‘a kendisine verilen Reşit Bey’e ve 

Rikâb-ı Hümâyûn’um Kâim-makâmı Hazine Başyamağı olup belirtilen husûsa mübâşir 

tayin kılınan Hamdi zîde kâdirihûya hükümdür. 

Nevşehir Kazâsı Na'ibi’ne ve kazâ-i Mezbûr Voyvodalığı bu def‘a uhdesine ihale olunan 

Reşit Bey zîde mecdihûya ve Rikâb-ı Hümâyûn’um Kâim-mâkamı Hazine Başyamağı olup 

zikr-i ati husûsa mübâşir ta‘yin kılınan Hamdi zîde kâdirihûya hüküm 

Nevşehir Kazâsı’nda mütemekkin ehl-i zimmet re‘aya taifesi tarafından bundan akdem Rikâb-

ı Kamertab Mülukanem’e bir kıt‘a ‘arzuhâl takdimiyle kendileri Evamir-i ‘Âliyye’mle varide 

olan tekalif ve hisselerini vakt ve zamanıyla kabzına memura edada kusurları yoğken kazâ'i 

mezbûrun sâbık kocabaşıları olagelen vesa’ire malûmul esami zimmiler mârifet-i şer’i şerîf ile 

üzerlerine tarh ve tevzi‘  olunan mebalige bir kat‘ dâhi zam ile hisse-i tekaliflerini ol vecihle 

ahz ve tahsil ve bazen dâhi tezvic meramları zamnında kazâ-i mezbûr voyvodası ve 

mütevellisi sâbık m‘arifetiyle bunları bî gayrı hâk hapis ve tecrim eylediklerinden bahisle beş 

senelik muhasebelerinin ru'yetiyle ihkak-ı hâk olunması istid‘a olunduğuna mebni kocabaşı 

mersûmlar mübâşir m‘arifetiyle Dersa‘âdet’ime ihzâr ve tarafeyni ‘arz odasında ledil terafi‘ 

müddeti merkûmede vâki‘ olan makbuzat ve masrufatın mahallinde voyvoda ve vücuh 

m‘arifetiyle tanzim olunup kocabaşı mersûmlar taraflarından ibraz olunan defterlere ihale 

iktar olundukta masarıfatın bazısı şüpheli ve bazısı dâhi tayi görülmüş ise de re’aya-yı 

mersûmenin ekseri Dersa‘âdet’imde bulunmamak cihetiyle sıhhat ve hakikati bu tarafta 

lâyıkıyla bilinemeyeceğinden ve husûs mezbûrun mahallinde mârifet-i şer’i şerîf ve ehl-i 

vukuf m‘arifetiyle ru'yet olunmasını kocabaşı mersûmlar istid‘a eylediklerinden 

Dersa‘âdet’imden, mahsus mübâşir tâ‘yiniyle mahallinde mârifet-i şer‘ ve bazı kimesneler 

m‘arifetiyle muhasebe’i mezkûra yegan yegan ru'yet ve ihkak-ı hâk olunarak keyfiyet 

Dersa‘âdet’ime ‘ilâm  olunmak bâbında emr-î şerîfim südûru zâviye menud idüğünü bil-fi’il 

Rumeli Kad-ı‘askeri olan mir Mehmed ‘Arif edâmallâhû Teâlâ fazlû ‘ilâm  olunmuş ve 

Mevlana Müşarun İleyh’in ilamı mûcibince Emr-î Şerîfi’m isdârı husûsuna İrade-i Seniyye-i 

Padişahane’m ta‘allûk ederek ol babda Hatt-ı Hümâyûn ‘inâyet mekûrun Mülükâne’m ‘inâyet 
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pezir sâhife’i sudûr olmuş ve mûmâileyh dâhi bi-l ittihâz husûsu mezkûra mübâşir ta‘yin ve 

irsâl kılınmış olmağla siz ki na'ib ve voyvoda’i mûmâileyhümasız m‘arifetiniz ve mübâşir 

mûmâileyh vesa’ire bî garz erbâb-ı vukuf m‘arifetleriyle husûsu mezkûru ber vech-i 

hakkaniyet ru'yet ve seneyn mezkûra tarafından kazâ'i merkûmun masrufat ve tahsilatı gereği 

gibi tahkik ve mersûmların irad eyledikleri Mevlana müşteka gereği gibi istiknah ve 

defterlerde meskuk ve tâbi‘ görünen şeyler lâyıkıyla tahrarri ve tetkik birle ber vehci şer‘i 

ihkak-ı hâkka dikkat ve hakikat keyfiyeti Dersa‘âdet’ime ‘ilâm  ve inhaya mübaderet 

eylemeniz fermanım olmağın işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve mübâşir mûmâileyh ile tesyâr 

olunmuştur imdi bâlâda beyan olunan tenbihatı Şahane’min icrasıyla ifayı lâzıme’ie 

hakkaniyet ve istikamete sarfa mukadderet eylemeniz İrade-i Seniyye’m muktezasından idüğü 

m‘alûmunuz oldukta ber minvali muharrer ‘amel  ve harekete ihtimam ve mübaderet ve hilâf-ı 

şer‘ şerîf tarafına gadr-ı mûceb vâzi‘ ve halet vukû’unu tecvizden tevakki ve müba’adet 

eyleyesiz ve sen ki mübâşir mûmâileyhsin mazmûn emr-î şerifim senin dâhi meczûmun 

olarak muktezayı me’muriyetin üzere bu tarafta hareket ve kazâ'i mezbûra varup husûsu 

mezburu tarafeyn hazır olduğu halde mârifetin ve mârifet-i şer‘ şerîf ve voyvoda’i la hâk 

vesa’ire lâzım gelenler m‘arifetleriyle ber vech-i hakkaniyet ru'yet ettirterek icrâyı muktezi 

sadakat ve ibraz-ı hüsn-ü hizmet dikkat ve mübaderet ve itmam-ı emr-î mübaşeretle hakikat-ı 

keyfiyeti şamil ‘ilâm  ahz ve Dersa‘âdet’ime takdime gayret ve zinhar ve zinhar hilâf-ı şerîf 

gara ve mugayir emir ve rızâ hareketi tecviz ile mes‘ul ve mu‘atab olmaya hazer ve 

mücanebet eylemek bâbında  

Fi Evâsit-i Câ 48 

 

2069  

Ber mantûk-ı emr-î ‘âli  ‘amel ve harekete müte‘ahhit olduklarını natık vârid olân ‘ilamat 

mazmûnları bâ fermân-ı ‘âli şerh verildi  

Fi 17 B 248 

Odun ve kömürün kış bastırmadan Dersa‘âdet’e gönderilmesi husûsunda, Bahr-i 

Siyah’ın Anadolu Sahili’yle Erikli’ye varınca var olan iskelelerin tâbi oldukları 

kazâların kadı, naib, voyvodagan, zâbit ve İskele Eminleri ve ahâliden sözü geçenler ve 

zîde kâdirihûya hükümdür.  

Bahr-i Siyah’ın Anadolu Sahili’yle Erikli’ye varınca vâki‘ iskelelerin tâbi‘ oldukları kazâların 

kûzat ve nevvâbına ve voyvodagan vesa’ire ve zabıtan ve İskele Eminleri ve vücûh-ı ahali 

zîde kâdrihûma hüküm  
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Darû’l hilafete ‘adem  süknasının havalice zarûretlerinden olan odun ve kömürün vakit ve 

mevsiminden Dersa‘âdet’ime kesret götüre irsâliyle eyyamı şitada ibadullaha zarûret ve 

müzayaka çektirilmemesi esbabının istihsali İrade-i Seniyy’em muktezasından ve bu meramın 

husulü dâhi zikrolunan mahallerde kâ’in dağlardan iskelelere kilitli hatab ve kömür tenzil ve 

mevcut olan ve bir taraftan varan kayıklara tahmil olunarak peyderpey Dersa‘âdet’ime sevk 

ve tesyil kılınmasına müteveffik olmağı ve müntaziran olduğuna mebni bu husûsu siz ki kûzat 

ve nevvâb vesa’ire mûmâileyhimsiz mukaddema size vesa’ire lâzım gelenlere hitâben mahsus 

evamir-i şerifem isdâr ve tesyârıyla tevcih ve iş‘ar kılınmışsada semereye kadar ‘amel  olunan 

içün vürûd iden hatab ve kömür cüz-i vel haletü haza ordu gelip ve Dar-ı Saltanat-ı Seniyyem 

süknasının henüz nısfı derecesi odun ve kömürlerini almaksızın iskelelerden odun ve kömür 

çekilip şimdiden gelen geldiğine nazaran maazallahu Teâlâ bu kış zahmet çekilmek lâzım 

gelirse sonra kasamet ve nedâmeti tarafında raci‘ olacağı bedihi olmağla vüsûlü emr-î 

şerifimde m‘arifetiniz ve cümle ittifakıyla zir hükümetinizde kâ’in dağlardan saman ve 

münasib iskelede kilitli hatab ve kömür tenzil ve mevcut olan ve bir taraftan vâran kayıklara 

tahmil birle kış basmaksızın Dersa‘âdet’ime irsâl ve tesyil bil-ittihat ikdam ve gayret 

eylemeniz fermanım olmağın tenbihen ve tekiden ve inzalen ve tehdiden mahsusen işbu emr-î 

celîlü’l kadrim isdâr ve [Boş] ile tesyâr olunmuştur imdi bu husûs sâir mevada mukyes 

olmayıp deryarı merhamet karar padişahanemde menut ibadullahın hevayic zaruriye ve ehem 

levazım seniyyelerinden olduğuna ve eyyamı şita dâhi akpak takrir etmekte idüğüne mebni şu 

günlerde Dersa‘âdet’ime kilitli hatab ve kömür eriştirilmesi sizden matlubu mülükânem idüğü 

ve bu babda ağmaz ve rehavetle iskelelerinizden memul üzere odun ve kömür gelmemek 

ihtimâli olur ise bu babda vâki‘ olacak ‘azer ve ‘illetiniz karin semi ‘ kabûl olamayarak 

hakkınızda lâzım gelen mücazatı şedide bi-l imhal icrâ kılınacağı m‘alûmunuz oldukta ona 

göre ‘amel  ve hareketle icra-yı emr ve irade-i şahaneme mezidi s‘ai ve gayret ve hilafından 

tehaşi ve mücanebet eylemeniz bâbında  

Fi 28 B 48 

 

2070 

Odun ve kömürün kış bastırmadan Dersa‘âdet’e gönderilmesi husûsunda, Bahr-i 

Siyah’ın Rumeli Sahili’yle Varna’ya varınca var olan iskelelerin tâbi oldukları kazâların 

hakimine vesâireye hükümdür.  
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Bir sûreti  

Bahr-i Siyah’ın Rumeli Sahili’yle Varna’ya varınca vâki‘ iskelelerin tâbi‘ oldukları kazâların 

hükkâmına vesâ’ire                                                                                                           

Aslı gibi 

 

2071 

Ber mantûk-ı emr-î ‘âli ‘amel ve harekete müte‘ahhit olduklarını natık Balıkesir Na’ibi’ne 

vârid olân î‘lâm mazmûnu fermân-ı ‘âli şerh verildi Fi 28 N 48 

Odun ve kömürün kış bastırmadan Dersa‘âdet’e gönderilmesi husûsunda, İznikmid 

Na’ibi’yle Kemer İskelesi’nin tâbi olduğu kazânın kadısına ve Kocaili Sancağı 

Mütesellimi ve zâbıtı vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti 

İznikmid Na’ibi’yle Kemer İskelesi’nin tâbi‘ olduğu kazânın kadısına ve Kocaili Sancağı 

Mütesellimi [boş] zîde mecdihûya ve zâbıtı vesâ’ire 

Aslı gibi  

 

Sayfa 289 

 

2072 

Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi husûsunda 

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından hâlâ Kütahya Sancağı Mütesellimi Hâlîl 

Kamil ve adı geçen sancakta var olan kazâların kadı, naib, âyân, voyvodagan ve defter 

nazırları ve memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başlarından hâlâ Kütahya Sancağı Mütesellimi Halîl Kamil dâme 

mecdihûya ve liva mezbûrda kâ’in Kazâların kûzat ve nevvâbına ve â’yân  ve voyvodagan ve 

defter nazırları ve vücûh-ı memleket ve bi-l cümle işerleri zîde kâdrihûma hüküm 

İttifak iradıyla karargir olan men‘-i Mürûr nizamın muktezayı irade-i seniyye şahanem üzere 

müstemiren her bir mahalde icrası husûsuna takayyüd ve dikkat hükkâm ve zabıtanın feriziye 

zimmet ve uhde me’muriyetleri olarak bir kasaba ve karyeden li eclil maslaha diryar-ı ahâra 

gidenler ve ahâr bir karyeden memleketlerine gelenlerin uğradıkları merhalelerde tezkereleri 

tetkik ve hâl ve keyfiyetleri gereği gibi tahkik birle ona göre Mürûruna ruhsat verilmesi ve 

tezkeresiz olanlara mümana‘at olunması lazımeden iken el-hâletü hâzihi Memâlik-i 
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Anadolu’da kâ’in Kütahya ve Eskişehir vesa’ire ol civar kazâlarında bu usule mehaş şemule 

dikkat Ve Ordu-yu Hümâyûn Şahanem caddesi’nde hiç ri‘âyet olunmayarak ve gelip 

geçenlere tezkere bile sual kılınmayarak herkes şurada burada serseri geşt-ü güzâr etmekte 

oldukları bi-l ihbâr dahili mesa‘a şehriyaranem olup bu sûreti nizâm mezkûrun hilafı ve bit 

defaat ısdâr ve tesyâr olunan evamir-i şerifemde münderic vesaya ve tenbihatı Mülükâne’m 

mugayir ve münafi bir keyfiyet olmağla bâ‘de izin livâ'i mezbûr kazâlarının yerinde ‘adem  

dikkat vukû‘uyla tezkeresiz şahıs ve adamların Mürûr eylediği haber alınır ise sonra Çifte 

Dağı yolunda geçen ve şöyle bulmuş böyle gitmiş diyerek vâki‘ olacak gadr ve illet karin 

semi‘ i‘tibar olamayarak inkizanın hakim ve voyvoda ve defter nazırı vesa’ire zabıtanın icrâyı 

te'diblerine ibtidar olunacağı muhakkak ve mukırr olmaktan nâşi sen ki mütesellim 

mûmâileyhsin vüsûlü emr-î şerifimde işbu irade-i civadan ifade’i Mülûkâne’me lâzım 

gelenlere etrafıyla tefhim ve tenbih ve bi-l cümle mühür ve maberleride ve kaçamak yollarına 

mukaddem ve mutemed adamlar ta‘yin ederek zir idarenize kâ’in mahallerden tezkeresiz şahıs 

ve ehadın bir mahalden bir mahale Mürûra ferceyab olamaması ve maslahatı sahiha ile 

geçenlerin dâhi nereden gelip nereye gideceğini kendiye tahkik eyleyerek yedindeki ahâr kazâ 

tezkeresi olduğu halde hemen geldiği yola ve Ordu-yu Hümâyûn’um tarafından kararlaşmış 

bulunanların dâhi mahallerine iade olunması husûslarına kemâliyle ihtimam ve dikkat ve 

hilafından bî gayet tevakki ve müba’adet eylemek fermanım olmağın tenbihen ve tekiden ve 

tehdiden mahsusen işbu emr-î celîlü’l kadrim ısdâr ve [Boş] ile tesyâr olunmuştur imdi bâlâda 

beyan olunan vesaya ve tenbihât Padişahane’min sarf-ı i tecrik  icrasıyla nizâm-ı mezkûrun 

tariki halelden vekayası esbabını istihsale bî gayet ihtimam ve sarf-ı mukadderet eylemek 

senden kat‘i matlubu padişahanem idüğü ve bu babda ağmaz ve rehavet ve duhûl ve gaflet 

sonra hakkında müstelzim ve hamet ve nedâmet olacağı m‘alûmun  oldukta ber minvali 

muharrer ‘amel  ve hareketle infâz emir ve fermân-ı padişahaneme mezidi itina ve gayret ve 

hilafı vâzi‘ era’e ruhsat ile tefki mühlikeye ilkadan ziyâde hazer ve mücanebet eyleyesiz ve 

siz ki kûzat ve nevvâb vesa’ire mûmâileyhimsiz mazmûn emir ve fermanı padişahanem sizin 

dâhi meczûmunuz ola ve ber mûceb ve muktezasının icrasına mütesellim mûmâileyh ile bil-

ittifak bî gayet itina ve mübaderet ve hilâf-ı rızâ-yı şahanem hareketi tecviz ile mazhar atab ve 

şiddet olmaktan ziyâde tehaşi ve mücanebet eylemeniz bâbında  

Fi Evâsit-i Câ 48 

 

 

 

 



612 

 

2073 

Bir mantûk-ı emr-î ‘âli ‘amel ve hareket birle birer sûretini yol mezbûrun hâvi olduğu 

kazâlara irsâl ile tenbih olunduğu natık mütesellim ve voyvodası mâlik vârid olân î‘lâm ve 

beratı olmak üzere fermân-ı ‘âli şerh verildi  

Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi husûsunda 

Eskişehir Sancağı’nda var olan hakimler ve mütesellim vesâireye hükümdür.  

Bir sûreti  

Eskişehir Sancağı’nda vâki‘ hükkâma ve mütesellim vesâ’ire                                         

Aslı gibi  

 

2074 

Fi 16 C 48 

Bir mantûk-ı emr-î ‘âli  ‘amel ve harekete müte‘ahhit olduklarını natık olân î‘lâm mazmûnu 

fermân-ı ‘âli şerh verildi 

 Fi 20 C 248 

Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi husûsunda 

Dergâh-ı Âli Kapucû-başılarından Hüdavendigar Mütesellimi Hafız Bey ve adı geçen 

sancakda var olan kazâların hakimine ve iskele memûrları vesâireye hükümdür.  

Dergâh-ı ‘Âli Kapucû-başılarından Hüdavendigar Mütesellimi hafız dâme mecdihûya ve livâ-

yı mezbûrda vâki‘ kazâların hükkâmına ve iskele me’mûrları vesâ’ire  

Kezalik  

 

2075 

Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi husûsunda 

Kocaili Sancağı’nın hakimlerine ve adı geçen sancağın Mütesellimi Dede Mustafa Bey’e, 

ve iskele memûrları vesâireye hükümdür. 

Kocaili Sancağı’nın Hükkamı’na ve livâ-yı mezbûr mütesellimi dede Mustafa zîde mecdihûya 

ve iskele me’mûrları vesâ’ire  

Kezalik  
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2076 

Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi husûsunda 

Beyşehir Sancağı’nda var olan hakimler ve adı geçen sancak mütesellimine vesâireye 

hükümdür. 

Beyşehir Sancağı’nda vâki‘ hükkâma ve livâ-yı mezbûr mütesellimi [boş] zîde mecdihûya 

vesâ’ire  

Kezalik  

 

2077 

Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi husûsunda 

Kırşehir Sancağı’nda var olan hakimler ve adı geçen sancağın mütesellimine vesâireye 

hükümdür. 

Kırşehir Sancağı’nda vâki‘ hükkâma ve livâ-yı mezbûr mütesellimi [boş] zîde mecdihûya 

vesâ’ire  

Kezalik  

 

2078 

Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi husûsunda 

Karahisar-ı Sahib Sancağı’nda var olan hakimler ve adı geçen sancağın Mütesellimine 

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Karahisar-ı Sahib Sancağı’nda vâki‘ kazâların hakimine ve Mütesellimi [boş] zîde mecdihûya 

vesâ’ire  

Kezalik  

 

2079 

Ber mûceb emr-î ‘âli ‘amel ve harekete müte‘ahhit olduklarını natık vârid olân î‘lâm 

mazmûnu fermân-ı ‘âli şerh verildi  

Fi 26 C 48 

Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi husûsunda 

Kapucû-başılarından Menteşe Mütesellimi Tavaslı Osman ve Menteşe Sanağı’nda var 

olan kazâların hakimlerine vesâireye hükümdür. 
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Bir sûreti  

Kapucû-başılarından Menteşe Mütesellimi Tavaslı ‘Osman dâme mecdihûya ve Menteşe 

Sanağı’nda vâki‘ kazâların hükkâmına vesâ’ire  

Kezalik  

 

2080  

Bir mantûk-ı emr-î ‘âli ‘amel ve harekete müte‘ahhit olduklarını natık vârid olân î‘lâm 

mazmûnu bâ fermân-ı ‘âli şerh verildi  

Fi 26 C 248 

Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi husûsunda 

İzmir Voyvodası ve İhtisab Nazırı Tâhir Bey ve İzmir Na'ibi’ne ve iskele me’mûru 

vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden İzmir Voyvodası ve İhtisab Nazırı Tâhir Bey dâme mecdihûya 

ve İzmir Na'ibi’ne ve iskele me’mûru vesâ’ire  

Kezalik  

Ber mantûk-ı emr-î ‘âli ‘amel ve harekete müte‘ahhit olduklarını natık Balıkesir Na’ibi’ne 

vârid olân î‘lâm mazmûnu fermân-ı ‘âli şerh verildi  

Fi 26 C 48 

 

2081 

Ber-vech-i muharrer ‘amel ve hareket olduğunu natık Mütesellimin vürûd olân arızası 

mazmûn bâ fermân-ı ‘âli şerh verildi 

 Fi 28 C 248 

Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi husûsunda 

Karesi Sancağı’nda var olan kazâların hakimine ve adı geçen sancağın Mütesellimi Şerîf 

Bey’e vesâireye hükümdür.  

Karesi Sancağı’nda vâki‘ kazâların hükkâmına ve livâ'i mezbûr mütesellimi Şerîf zîde 

mecdihûya vesâ’ire  

kezalik  
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2082 

Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi husûsunda 

Teke Sancağı Mutasarrıfı ve Antalya Muhafızı Yusuf Pâşâ dâme ikbalühû ve Teke 

Sancağı’nın hakimlerine ve iskele memûru vesâireye hükümdür.  

Bir sûreti  

Mir-i Miran-ı Kiram’dan Teke Sancağı Mutasarrıfı ve Antalya Muhafızı Yusuf Pâşâ dâme 

ikbalühû ve Teke Sancağı’nın Hükkamı’na ve iskele me’mûru vesâ’ire  

Kezalik  

 

2083 

Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi husûsunda 

Kayseri Mutasarrıfı Osman Hayri Pâşâ ve Kayseri Sancağı’nın hakimine vesâireye 

hükümdür.  

Bir sûreti  

Mir-i Miran-ı Kiram’dan Kayseri’ye Mutasarrıfı ‘Osman Hayri Pâşâ dâme ikbalehû ve 

Kayseri’ye Sancağı’nın hükkâmına vesâ’ire  

Kezalik 

 

2084 

Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi husûsunda 

Niğde Sancağ’ında var olan kazâların hakimlerine, adı geçen sancağın Mütesellimine 

vesâireye hükümdür.  

Bir sûreti  

Niğde Sancağ’ında vâki‘ kazâların hükkâmına ve livâ-yı mezbûr mütesellimi [boş] zîde 

mecdihûya vesâ’ire  

Kezalik  
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Sayfa 290 

 

2085 

Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi husûsunda 

Kapûcu-başılardan Aydın Mütesellimi el-hâc Eyyüb Bey ve adı geçen sancağın hakimine 

vesâireye hükümdür.  

Bir sûreti  

Kapûcu-başılardan Aydın Mütesellimi el-hâc Eyyüb dâme mecdihû [boş] ve livâ'i mezbûrun 

hükkâmına vesâ’ire                                                                                                              

Kezalik  

 

2086 

Ber mantûk-ı emr-î ‘âli ‘amel ve harekete taahhut olduklarını natık vârid olân î‘lâm ve arıza 

mazmûnları bâ fermân-ı ‘âli şerh verildi  

Fi 19 C 248 

Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi husûsunda 

Kapûcu-başılardan Saruhan Mütesellimi el-hâc Mehmet ve adı geçen sancağın hakimine 

vesâireye hükümdür.  

Bir sûreti  

Kapûcu-başılardan Saruhan Mütesellimi el-hâc Mehmed dâme mecdihûya ve livâ'i mezbûrun 

hükkâmına ves’aire  

Kezalik  

 

2087 

Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi husûsunda 

Sığla Sancağı’nda var olan kazâların hakimlerine ve adı geçen sancağın Mütesellimi 

İlyas zâde Mehmet Bey ve iskele me’mûru vesâireye hükümdür.  

Bir sûreti  

Sığla Sancağı’nda vâki‘ kazâların hükkâmına [boş] ve livâ'i mezbûr mütesellimi Eyüb İlyas 

zâde Mehmed Bey zîde mecdihûya ve iskele me’mûru vesâ’ire  

Kezalik  
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2088 

Ber mantûk-ı emr-î ‘âli ‘amel ve harekete taahhut olduklarını natık vârid olân î‘lâm ve arıza 

mazmûnları bâ fermân-ı ‘âli şerh verildi  

Fi 25 C 248 

Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi husûsunda 

Bolu Sancağı’nda var olan kazâların hakimlerine ve adı geçen sancağın Mütesellimi ve 

vekiline vesâireye hükümdür.  

Bir sûreti  

Bolu Sancağı’nda vâki’ kazâların hükkamına ve liva mezbûr mütesellimi vekili zîde [Boş] 

mecdihûya vesa’ire  

Kezalik  

 

2089 

Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi husûsunda 

Kastamonu Sancağı’nın hakimine ve adı geçen sancağın Mütesellimi Mehmet Emin 

Bey’e, ve iskele me’mûru vesâireye hükümdür.  

Bir sûreti  

Kastamonu Sancağı’nın hükkâmına ve livâ-yı mezbûr mütesellimi Mehmed Emin zîde 

mecdihûya ve iskele me’mûru vesâ’ire  

Kezalik  

 

2090 

Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi husûsunda 

Kapûcu-başılardan Kengırı Mütesellimi Ömer Bey ve adı geçen sancağın hakimine 

vesâireye hükümdür.  

Bir sûreti  

Kapûcu-başılardan Kengırı Mütesellimi Ömer dâme mecdihû [boş] ve livâ'i mezbûrun 

hükkâmına vesâ’ire  

Kezalik  
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2091-2092 

Mürûr Tezkeresi olmayan kişilerin başı boş dolaşmalarının önüne geçilmesi husûsunda 

Ankara Sancağı’nın hakimine ve gediklilerden mütesellim Mustafa Bey’e vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Ankara Sancağı’nın hükkâmına ve gediklilerden mütesellim Mustafa zîde mecdihûya vesâ’ire  

Kezalik  

 

2093 

Buna da'ir Mu’ahharan emr-î ‘âli  yazılmıştır Receb 55 

Ağnal Kazaklarının belirlenen miktarı aşmamak kaydı ile balık tutmalarına izin 

verilmesi ve bu konuda vergi alınmaması husûsunda, Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-

başılarından Saruhan Sancağı Mütesellimi el-hâc Mehmet ve Akhisar Kazâsı Na'ibi’ne 

hükümdür.  

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başlarından Saruhan Sancağı Mütesellimi el-hâc Mehmed dâme 

mecdihûya ve Akhisar Kazâsı Na'ibi’ne hüküm  

Hüdavendigâr Sancağı’nda vâki‘ Mıhallic ve Manyas ve Gönen taraflarında iskan olunan 

Ağnal Kazaklarının Saruhan Sancaklarında Akhisar Kazâsı’nda kâ’in Marmara Gölü’nden 

kefan nakilleri için sayb eyledikleri mahiden gümrük ve mastariye Dersa‘âdet sâirenin 

alınmamak ve tekalifi mersûme tarafından dahi zikrolunan gölden aharın balık sayd 

eylemelerini mümana‘at ve vukû’u bulmamak üzere mukaddem ve mü‘ehher sâhife berâyı 

sudûr olan evamir-i ‘Âliyye’min infâz ve icrasına ihtimam olunmakta ise de taife’i mersûme 

kefan nakilleri için tuttuklarına ‘adem  kana‘at ile kilitli mahi sayd ederek mahal sa’ireye 

nakil ve füruht etmekte olduklarında ve bu göl Marmaranınsa mukata‘ası dahilinde olmak ve 

mukata‘a  mezbûra erasılı sengisten  mahaller olarak hasılatı ancak zikrolunan mahi 

rüsumatına münhâsır bulunmak cihetiyle bu keyfiyet varidatı mâ‘iyetinin gerundestini  

müstelzim olacağından bahisle ta‘ife’i mersûmenin kefan nakillerinden ziyâde mahi 

saydından men‘ olunmaları bâbında emr-î şerifim südûru sen ki mütesellim Kapucû-başı 

mûmâileyhsin bu (...)  tarafından deryar-ı şevket karar Mülûkâne’me inhâ ve bu babda bir 

kıt‘a ‘ilâm-ı şer‘ takdim olunmuş ve Rical-i Devlet’i ‘Âliyye’min hâlâ mukata’ât hazinesinin 

varidatı nazırı iftihar Mehmed Emin dâme mecdihûdan ledil istiklam Saruhan Sancağı’nda 

Marmara Nâhiyesi’nde vâki‘ Orgoz ve Aşir Mahi Göl ve tevabı‘ı mukata‘ası sadr-ı esbak 

müteveffa Selim Pâşâ zâde Mahmûd Bey ve Nafiz Bey’in uhdelerinde olarak senevi on bin 
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kuruş bezl ile hazine-i merkûme canibinden iltizam olageldiği livâ'i mezbûr iltizamat 

dahilinde mukâyyid olmağla mukaddema sadır olan Evamir-i ‘Âliyye’m mûciblerince otuz 

kırk nefer kazâk taifesinin göl mezbûrdan kefan nakilleri için ziyâde balık sayd eyledikleri 

vâki‘ ise men‘ ve def‘ olunmak ve bu vesile ile mersûmun kefan nakilleri için sayd edecekleri 

mahiye mümaneat kılınmamak bâbında emr-î şerifim südûrunu nazır mûmâileyh ‘ilâm  ve bil-

te’allil Baş Defterdar’ım ‘Âli Necib Bey’den bâ takrir ifade ve iltizam olunmakla vech-i 

meşrûh üzere ‘amel  olunmak fermanım olmağın Divân-ı Hümâyun’umdan işbu emr-î celîlü’l 

kadrim isdâr ve tesyâr olunmuştur imdi taifeyi mersûmeye zikrolunan gölden kefan 

nakillerinden ziyâde mahi sayd ettirip bu vesile ile kefan nakilleri için sayd edecekleri mahiye 

dâhi mümaneatla mersûmun gadr-ı mûceb vâzi‘ ve halet vuku‘a gelmemesi lazımeden idüğü 

m‘alûmun  oldukta ber minvali muharrer ‘amel  ve harekete mugayirmi vâzi‘ tecvizden 

tevakki ve müba’adet eyleyesin ve sen ki na'ib mûmâileyhsin mazmûn emr-î şerifim senin 

dâhi meczûmun olarak sen dâhi mûceb ve muktezasın ‘amel  ve hareket ve hilafından hazer 

ve mücanebet eylemek bâbında  

Fi Evâ’il-i C 48  

 

2094 

Battal-ı Mühimme tobrasından 

Fi Evâhir-i C 48 

Konya’ya gönderilecek zâhirenin nakli için gereken devenin ne kadarı toplanabilirse o 

kadarının toplanması husûsunda, Hamit Sancağı Mütesellimi Mehmet ve Isparta ve 

Burdur Na'iblerine ve Dergâh-ı Mu‘allam  gediklilerinden Türkmen Hassı Voyvodası 

Arif Bey’e, ve belirtilen aşiret beylerine, âyân  ve zâbit ve söz sahiblerine gönderilen 

hükümdür.  

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başlarından Hamit Sancağı Mütesellimi Mehmed dâme 

mecdihûya ve Isparta ve Burdur Na'iblerine ve Dergâh-ı Mu‘allam  gediklilerinden Türkmen 

Hassı Voyvodası ‘Arif zîde mecdihûya ve zikri ati ‘aşiret  beyleri ve â’yân  ve zabıtan ve 

vücûh-ı memleket ve söz sahibleri zîde kâdrihûma hüküm  

Muktezayı emir ve ferman Mülükâne’m üzere Ordu-yu Hümâyûn’u Şahanem için tertib-i 

evvel olmak üzere hassı mezkûr voyvodası gedikli mûmâileyh m‘arifetiyle imal olunan 

malûmul miktar peksimetin beher kıyyesi sekiz paradan icâb eden ücreti nakliyenin nısfı ve 

voyvoda’i mûmâileyh tarafından ve nısf-ı diğeri hamulelerini Ordu-yu Hümâyûn’uma heyni 

teslimlerinde Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden Ordu-yu Hümâyûn’um zâhire nazırı iftihar ‘Arif 
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dâme mecîdühû canibinden virilmek üzere Konya’ya nakli zamnında bazı mahallerden 

mürettib şütrandan Kütahya Sancağı’nda vâki‘ genişli cema’at-i hissesine isabet eden beş yüz  

mehari şütranı cema’at-i mezkûre mukaddemce Ordu-yu Hümâyûn’um için otuz re's deve 

vermiş olmaları ve kendileri cismice ise de orada burada müteferrik bulunmaları cihetleriyle 

itası itizar eyledikleri Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başlarından hâlâ Kütahya Mütesellimi 

Halîl Kamili dâme mecîdühû tarafından bu def‘a deryar-ı şevket karar Mülûkâne’me bâ 

maruzat inhâ olunmuş ve siyak hale nazar matlûb olan şütran cema’at-i mezkûre tamamca 

veremeyeceği anlaşılmış olup hâlâ yük bu peksimet Ordu-yu Hümâyûn’umda müctehid 

cenud-u zafer mev‘ud Şahane’min t‘ayinât   lâzımeleri tertibatından olarak biran evvel 

Konya’ya nakil ve isâli ehem ve ilzam ve ihbâr ve tahkik kılındığı vechile Burdur Kazâsı’nda 

Karaçalı ve Mâlikıyas ve kazâ'i mezbûr ile Isparta beyninde olan Kestel nâm mahalde kâ’in 

Kuşçu Uşarı ve Körçakal ve Sarıkeçili Aşiretlerinden kilitli şütran bulunduğuna ve kendileri 

bil-neseb Konya’ya kıyas ve civar bulunduğuna mebni zikrolunan  

 

Sayfa 291 

 

şütrandan icabı vechile bir miktarının cema’at-i mezkûreden ve kusurunun dâhi işbu 

‘aşiretlerden tedarik ve itası bil-vücûh sehuleti müstelzim olduğu müstağni kaydı rakam 

olmaktan nâşi ol vecihle tesviyesi husûsuna İrade-i ‘Âliyye’m ta‘allûk ederek ol babda 

Kapucû-başı mûmâileyh vesa’ire iktiza edenlere iki emr-î şerifim isdâr ve tesyâr olunmuş 

olmağla siz ki kapıcabaşı ve naibler ve ‘aşiretler beyleri vesa’ire mûmâileyhimsiz vusulu emr-

î şerifimde Kütahya Mütesellimi mûmâileyh ile bil-muhabere salifüz zikr beş yüz mehari 

şütrandan cema’at-i mezkûre ne miktarını verebilecek ise anlayıp kusurunu derhal ‘aşayir 

mezkûreye âlâ tarikil tesviye tarh ve tevzi‘  birle cümlesi kuvvetli ve gürbüz ve kirâm kıraz 

olmak ve icarat nakliyesi minvali muharrer üzere ahz ve istifa kılınmak üzere serian ihraç ve 

voyvoda’i mûmâileyh i‘tâ  birle peksimet mezkûrun biran evvel Konya’ya nakil ve isâli 

husûsuna bil-ittifak mezidi sai ve gayret eylemeniz fermanım olmağın tenbihen ve ikdâmen 

mahsusen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve [Boş] ile tesyâr olunmuştur imdi zikrolunan 

şütranın cema’at-i mezkûra ne miktarını verebilir ise küsurunun acileten ‘aşayir merkûmeden 

tedarik ve itası husûsu senden matlubu mülükânem idüğü ve bu babda i‘vaz ve rehavet ve 

ibra‘ ve gadr ve ‘illet hakkınızda müstelzim müsfikat olacağı m‘alûmunuz oldukta ber minvali 

muharrer ‘amel  ve hareketle icrâyı emir ve iradeyi seniyyeme bil-ittihat vukur-u ikdam ve 

gayret ve hilafından tevakki ve müba’adet eyleyesiz ve sen ki hassı mezkûr ve voyvodası 

mûmâileyhsin keyfiyet senin dâhi meczûmun olarak şütran mezkûru bâlâda muharrer olduğu 
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üzere zikrolunan cema’at ve ‘aşiretlerden alel acele celb ve bir taraftan peksimet mezkûru 

tahmil birle hemen kış basmaksızın tamamen Ordu-yu Hümâyûn’uma eriştirmeye bezl ve sai 

kudret ve te‘enni ve rehavet vukû’undan ziyâde hazer ve mücanebet eylemeniz bâbında  

Fi Evâsit-i Câ 248 

 

2095 

Konya’ya gönderilecek zâhirenin nakli için gereken devenin ne kadarı toplanabilirse o 

kadarının toplanması husûsunda, Kütahya Mütesellimi Kapûcu-başı’na vesâireye 

hükümdür. 

Bir sûreti  

Kütahya Mütesellimi Kapûcu-başı mûmâileyh vesâ’ire [boş] asılda duran emr-î ‘âli  beyan 

olunarak mütesellim mûmâileyh dâhi cema’at-i mezkûra kaç mehar şütran ihracına 

müttemilden derhâl ihrac ettirip kusurunun zikrolunan ‘aşiretlerden tedarik ve ihracı zımnında 

keyfiyeti Hamit Mütesellimi Kapûcu-başı mûmâileyh vesâ’ire lâzım gelenlere iş‘ara 

müsara’at eylemek üzere iktizası vechile  

 

2096 

Havalar iyice soğumadan zâhirenin naki için gerekli olân devenin toplanması 

husûsunda, Bozok Sancağı Mütesellimi ve Akdağ Madeni Emini Şakir Bey dâme 

mecîdühûya ve belirtilen Reşvan Aşireti’nin bulunduğu kazâların kadı, naib ve aşiret 

beyleri memleketin ileri gelenleri ve söz sahiblerine hükümdür. 

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başlarından Bozok Sancağı Mütesellimi ve Akdağ Madeni Emini 

Şakir Bey dâme mecîdühûya ve zikri ati Reşvan ‘Aşireti’nin bulunduğu Kazâların kûzat ve 

nevvâbına ve ‘aşiret beyleri ve vücûh-ı memleket ve söz sahibleri zîde mecdihû ma hüküm 

Muktezayı İrade-i Seniyye-i Şahane’m üzere Bozok Sancağı’nda senki mütesellim kapıcı-başı 

mûmâileyhsin rayic carisiyle Ordu-yu Hümâyûn’um için tedarik ve mübaye‘asına me'mur 

olunduğunun bir yük yetmiş bin kile İstanbuli şa‘ir ve seksen beş bin kile hıntadan tezelden 

on altı bin kile şa‘ir ve sekiz bin kile hınta mübaya‘a olunarak icaratı mua’ddile ile livâ'i 

mezbûr derunundan tedarik ve isticar olunan deve vesa’ire hayvanata tahmilen Ordu-yu 

Hümâyûn’uma nakil ve tesyil kılınmış ise de zehayir mezkûrenin kusuru hayli şey olmak 

hasebiyle kilitli şütrana mevkuf ve Harmet ‘aşayirinin beş-altı bin kadar develeri var ise de 

onlar dâhi Ma’den-i Hümâyûn’um ehli umurundan olan nühas nakli hizmetiyle meşgul ve 

m’eluf olduğundan ve eyyam-ı şitada dahi gün be gün takrib iderek bundan böyle yollarda 
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araba işlemeyeceğinden bahisle semt ve civar olan mahallerden lüzûmu miktarı şütran tertibi 

husûsu bu def‘a tarafından derkar-ı şevket karar Mülûkâne’me inhâ ve iş‘ar olunmuş olup 

vâkı’an zehayir mezkûrenin biran evvel Ordu-yu Hümâyûn’uma eriştirilmesi ol civardan 

kilitli deve tedarikine mütevekkif ve Bozok civarında kışla neşin olan bir şevan İkradı ‘Aşireti 

halkı şütran ashabından ve ‘aşiret ve sarrafın erbabından olmaklığa meşhur ve mütearıf 

olmaktan nâşi icaratı mukteziye’i mutedelesi ber vech-i mukavele tediye kılınmak ve 

mukaddema Ordu-yu Hümâyûn’umda istihdam için mürettib şütrana halel gelmemek üzere 

zehayir mezkûrenin nakline ne miktar deve muktezi olur ise serian aşiret merkûmadan tedarik 

ve isticar olunması husûsuna İrade-i ‘Âliyye’m ta‘allûk etmekle vüsûlü emr-î şerifimde 

keyfiyeti ‘aşiret beyleri vesa’ire lâzım gelenlere bi-l etraf ifade ve tefhim birle zehayir 

mezkûreyi bir taraftan mübaye‘a ve bir taraftan zikrolunan Reşvan ‘Aşireti develerine 

tahmilen develer bozulmaksızın Ordu-yu Hümâyûn’uma sevk ve isale ziyâde ikdam ve 

müsara’at eylemek fermanım olmağın tenbihen ve ihtimamen ve mahsusen işbu emr-î celîlü’l 

kadrim isdâr ve [Boş] ile tesyâr olunmuştur imdi me'mur mübaye‘ası olduğunun zeyahir 

mezkûrenin irade beyan olunduğu vechile ‘aşiret  me'mur develerine tahmilen şu mevsim 

mürûr etmeksizin Ordu-yu Hümâyûn’uma sevk ve isâline zir ikdam ve gayret eylemek senden 

kat‘i matlubu mülükânem idüğü ve bu babda ağmaz ve rehavetle tertilden bir kile noksan 

mübaya‘a olunmak yahut geri kalmak misillü halet vukû’una kat‘i rızâ-yı Mülükâne’m 

olmadığı m‘alûmun  oldukta ona göre ‘amel  ve hareketle ifayı lâzıme’i kâr-güzâr ve sadakat 

ve ibraz hüsn-ü hizmete dâmet dermiyan gayret ve hilafından tevki müba‘adet eyleyesin ve 

senki kûzat ve nevvâb ve ‘aşiret  beyleri mûmâileyhimsiz mazmûn emir ve ferman 

padişahanem sizin dâhi meczûmunuz olarak icaratı mutede’i mukteziyesi kat‘i ve mukavele 

olunacağı vechile ahz ve istifa olunmak ve Ordu-yu Hümâyûn’um tertibine halel gelmemek 

üzere zeyahir mezkûrenin fazlı zamnında icabı miktarı şütranın bilâ te’hîr mütesellim 

Kapucû-başı mûmâileyh tarafına itasıyla icrâyı lâzıme’i ferman beri ve mütave‘at ve ifayı 

muktezi me’muriyet ve sadakate bil-ittifak ziyâde tekayyüd ve dikkat ve hilafı vâzi‘ ve halet 

vukû’unu tecviz ile mazhar-ı atab olmaktan nefsinizi siyanet eylemeniz bâbında  

Fi Evâ’il-i C 48 

 

Sayfa 292 

 

2097 

Yeni görevini lâyıkıyla yapması husûsunda, Eski Hâlep ve Rakka Valisi olub bu defa 

Basra Eyaleti’ne atanan Seyyid Mehmet Pâşâ’ya hükümdür. 
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Sabıkan Hâlep ve Rakka Valisi olub bu def‘a Basra Eyaleti ‘uhde’i hamiyetine tevcih ve 

ihsan-ı Hümâyûn’um olân vezirim Seyyid Mehmed Pâşâ iclâlehûya hüküm  

Sen ki vezir meşarûnîleyhsin bu def‘a hasbül icâb Hâlep ve Rakka Eyaletleri ‘uhdenden sarf 

ve tahvil ile bi’l-fi’il Sadr-ı ‘Âzam senud şeyh ve vekili mutlak mansurul ilmim düstürû 

Ekrem Reşit Mehmed Pâşâ icl’alelu ve za‘ik bi’t-teyit iktidara ve ikbaliyenin ‘uhde 

hamiyetine ihâle ve tevcih olunmuş olduğundan ve sen sadaka ve deranikar ve hamit ve 

yesaletle şehr-i teş‘ar vüzereyı ‘izâmdan olduğundan sana dâhi Avâtıf-ı ‘Âliyye ve Avarıf-ı 

Behiyye şehriyaranemden şeref efzayı sâhife sudûr olân Hatt-ı Hümâyûn ‘inâyet mekûrun 

Mülükâne’m mûcibince zikrolunan Basra Eyaleti tevcih ve ihsan kılınmış olmağla vusûl-î 

emr-î şerîfimde hemen olduğun mahâlden hareket ve doğruca Basra’ya varup anda ikametle 

zabt-u rabta memleket ve def‘ ve ref‘ erbâb-ı şurur ve nef müferred ile himâyet fukara ve 

siyanet-i acize ve zaifa emr-î ehemmine ve guraban ve sahra neşimiyatın taltif ve tergib ve 

tağyik ve terhib ile tahmid-i zâbıtaya idhâllerine dikkat ve herhâlde şer’i şerîf hazreti nebeviye 

tevsid ve temlik iderek ve cümle üzerine besti cenah rafed ve neşri müesser şefkat ve adalet 

eyleyerek  

tarâf-ı eşref-i melûkanem için istincab ve davat-ı hayriyeye mübâderet ve evamir-i 

‘Âliyye’mle ‘uhdene ihâle olunacak husûsatın bir def‘a matlubu tesviye ve tanzimine sarfı 

cehd ve takat ve hâlâ Bağdad Valisi düstûr-î vezirim ‘Âli Rızâ Pâşâ iclâlehû ile her hâlde 

merâsim etmek ve yeniçerilerine ri‘âyet ve emûr ve def‘ada kendisine müraca‘at ve rey ve 

tenbihine bi’l-muvafaka her bir emurun mehur lâyıkında idâresine sarf-ı ru'yet eylemek 

fermânım olmağın me’mûriyetini şamil Divân-ı Hümâyûn’umdan mahsûsen işbu emr-î 

celîlü’l kadrim isdâr ve tevcih hükmü münifime matluben [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi 

keyfiyeti me’mûriyetin m‘alûmun  oldukda ber minvâli muharrer ‘amel ve hareket ve her 

hâlde din ve Devlet-i ‘Âliyye’me hüsn-ü hizmet ve sadakat ve cud götürmeye sarf-ı berâyı 

cehd ve müknet ile isticlabı tezayüd tevcihat mehaş eman ve lâzımı müstelzim olub hâlâtı 

istikmale itina ve dikkat ve lâzımül inhâ olân ahvali peyderpey Dersa‘âdet’ime ve Bağdad 

Valisi meşarûnîleyh tarâfına tahrir ve işaret eylemen bâbında  

Fi Evâ’il-i C 48 

 

2098 

Üç çeşit para basılması ve bu husûsusta azami ihtimâm gösterilmesi için, Bağdad Valisi 

vezirim Ali Pıza Pâşâ’ya hükümdür. 

Hâlâ Bağdad Valisi vezirim ‘Âli Pıza Pâşâ iclâlehûya hüküm 
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El-hâletü hazihi harita-i Bağdad’ta tedavül eden atik ve Cedid ecnas nukudun ihtilaf enva-i 

(...) ve alel husûs nukudu (silik) kılındık (...) ve senden derkâr olunan sa‘ubanın ef‘ayla emr-î 

mamuranın teshil ve tevsi‘i ecnas ikdam Darbhane’i A’miremde kat’-i olunan yirmilik 

Hayriye altını ve Beyaz beşlik ve kuruş misillü ve ol ibarede olmak üzere nefsi Bağdad ta 

dâhi işbu üç nevi sikke’i hasane’i şahanem kat’-i ve darbına mütevekkif ve menud ve bunun 

dâhi mücerred müsa’iade’i mekar-ı maade padişahanem Valisine ve merbut idüğü ve senki 

vezir meşarûnîleyhsin tarâfından deryar ‘atufet karar Mülûkâne’me tahrir ve iş‘ar olunmuş ve 

beyandan müstağni olduğu vechile bu sikke maddesi Saltanat-ı Seniyye’min gayet mutena 

meham racil ihtimâmımdan olduğuna mebni husûs mezkûr Dersa‘âdet’imde etrafıyla bi’l-

müzakere ittifak eralarıyla karar verdiği üzere Vezen ve Abari Darbhane-i Âmire’mde kat’-i 

olunmakta olân sikke’i hasene-i şahaneme tatbik kılınmak ve ızrarlı kan karışmamasına gayet 

dikkat olunmak şartıyla iş‘arın vechile üç nev‘ sikke’i hasene-i Padişahane’min kat’-i ve darb 

olunmasına mukinen âharın ve ruhsatı Seniyye-i padişahanem erzan kılınarak ol babda mâ‘ahi 

mezîd südur olân Hatt-ı Hümâyûn şevket makrun padişahanem mantûk münifi üzere Hazine-i 

Âmire’mde bir şeyh ve tanzim olunan Sikke’i Hümâyûn’um kalıpları tarâfına irsâl kılınmış 

olmağın ‘ilamen ve ifhamen Divân-ı Hümâyûn’umdan mahsûsen işbu emr-î celîlü’l kadrim 

isdâr ve [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi müvekkiten erzan kılınan ruhsat-ı Seniyye-i 

Mülûkâne’m üzere nefsi Bağdad’ta tanzim edeceğin darul darb-ı Âmire’mde gönderilen 

kalıplara kat’-iyen üçnev‘i Sikke-i Hümâyûn’um kat’-i ve darbına mübaşeret ve şu kadar ki 

işbu sikke maddesi namus-u Saltanat-ı Seniyye’me (silik) olduğundan Dersa‘âdet’imde kat’-i 

olunan Sikke-i Hasane-i Şahanem’in gerek vezen ve ayarına ve gerek hüsn-ü rüsûm 

mahiyetine muvâfık ve meşaye olmaklığına alel devam ihtimâm ve takat ve bu maslahata 

me'mur edecekleri ‘amel ve ‘amelenin m’utemed ve müstakim ve mazbut olmalarına ve bu 

vesile ile etrafta kalızan taifesinin bir güne fesada cüret edememelerine hattu-l nazar basiret 

ve bu husûsa da'ir vesayayı sâire’i muktediye Sadr-ı ‘âzamım canibinden tarâfına yazılmış 

olduğundan ona göre icrâyı levazım ruyetkarı ve hamiyet bezli mukadderet eylemek 

muktezayı İrade’i Seniyye-i Mülûkâne’m idüğü m‘alûmun  oldukda ona göre ‘amel ve 

hareket ve mecbul olduğun asar-ı kata‘in ve mü‘essir meham-ı iştibayı ve hamiyet iktizasını 

icraya dikkat ve mûgayirimi ve vâzi‘ ve hâlet vuku‘a gelmemesini ikdam ve sarf-ı ru'yet 

eylemen bâbında  

Fi Evâ’il-i C 48 
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2099 

Dersa‘âdet’e gönderilecek peksimetin naklinde kullanılmak üzere eksik olân 1000 

devenin toplanması husûsunda, adı belirtilen Aşiretlerin bulunduğu kazânın Na’ibi’ne 

ve Dergâh-ı Mu‘allam  gediklilerinden Birgili hassı voyvodası Ahmed Arif Bey’e, ve 

aşiret beyleri, âyân  ve zâbit memleketin ileri gelenleri ve söz sahiblerine gönderilen 

hükümdür.  

Zikr-i ati aşairinin bulunduğu kazânın Na’ibi’ne ve Dergâh-ı Mu‘allam  gediklilerinden 

Birgili hassı voyvodası Ahmed ‘Arif zîde mecdihûya ve ‘aşiret  beyi, â’yân  ve zâbıtan ve 

vücûh-ı memleket ve söz sahibleri zîde kâdrihûma hüküm  

Muktezayı emir ve Fermân-ı Melûkânem üzere Ordu-yu Hümâyûn Şahane’m için tertibi evvel 

olmak üzere sen ki voyvoda’i mûmâileyhsin m‘arifetinle tabh ve imal olunan malûmul miktar 

peksimetin beher kıyyesi sekiz paradan icâb eden ücreti nakliyenin nısfı tarâfından ve nısfı 

diğeri hamulelerini Ordu-yu Hümâyûn’uma hîn-i teslîmlerinde Rical-i Devlet-i ‘Âliyye’mden 

Ordu-yu Hümâyûn’um Zâhire Nazırı iftihâr ‘Arif dâme mecdihû caniblerinden virilmek üzere 

Konya’ya nakli zımnında bazı mahâllerden mürettib şütrandan Kütahya Sancağı’nda vâki‘ 

Genişli Cema’at-i hissesi olân beş yüz mehar şütranı cema’at mezkûra tekmiliyle 

veremeyecekleri cihetle şütran mezkûrdan cema’at mezkûrenin çıkaracakları miktardan  

 

Sayfa 293 

 

ma’adası Burdur Kazâsı civarında kâ’in Sarıkeçili vesâ’ire malûmul isim ‘aşiretlerden ihracı 

sûreti tensib ol babda emr-î şerîfim isdâr ve tesyâr kılınmış ise de zikrolunan peksimetin 

kilitle nazaran nakli mukaddemki tertibten başka bin mehar şütrana mütevekkif idüğü bu 

def‘a vârid olân örfiyen malından müsteban ve zikrolunan Sarıkeçili cema’at-i cismi ve 

ahâlisi kilitli şütran ashabından olduğu mervi ve nümâyan olmaktan nâşi matlûb olân bin 

mehar şütranın üç yüz meharı sâlifü’z-zikr Sarıkeçili cemaatinin odabaşı oğlu Ömer 

Mahâllesi’nden ve dört yüz meharı nefhi oğlu Mustafa mahâllesi’nden tertib ve ihracı 

husûsuna İrade-i ‘Âliyye’m ta‘allûk etmekle işbu bin mehar şütranın dâhi icaret mukteziyeleri 

usûl-ü meşrûh üzere i‘tâ  kılınmak ve sâlifü’z-zikr beş yüz mehar şütrandan verecekleri 

hisselerine hâlel gelmemek şartıyla zikrolunan mahâllerden ihrac birle peksimet mezkûrun 

tamamca Ordu-yu Hümâyûn’uma sevk ve nakli emir ve ehemmine mezîdi ihtimâm ve dikkat 

eylemek fermânım olmağın tenbihen ve ihtimâmen mahsûsen işbu emr-î celil ül kadrim isdâr 

ve [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi zikrolunan bin mehar şütranı dâhi bâlâda muharrer olduğu 
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vechile cema’at-i mezkûranın mahâllerinden derhâl ihrac ile peksimet mezkûrun şu günlerde 

tekmilen Ordu-yu Hümâyûn’uma nakil ve isâli husûsuna ihtimâm ve dikkat eylemek matlubu 

mülükânem idüğü m‘alûmun  oldukda ber-vech-i meşrûh ‘amel ve hareketle ifayı lâzıme’i 

kâr-güzârı ve sadakate ikdam ve dikkat eyleyesin ve siz ki na'ib ve ‘aşiret  beyi vesâ’ire 

mûmâileyhimsiz mazmûn emir ve İrade-i Seniyye-i Mülükâne’m sizin dâhi meczûmunuz 

olarak sâlifü’z-zikr develeri zikrolunan cema’at mahâllelerinden gayet gülüz ve kiran Firaz 

olmak ve icarat mukteziyeleri ber-minvâli muharrer ahz ve istifa kılınmak üzere hemen 

ihracıyla voyvoda’i mûmâileyh tarâfına itası husûsuna bi’l-ittifak ve ikdam ve gayret ve 

hilafından tehaşi ve mücanebet eylemeniz bâbında  

Fi Evâ’il-i C 48  

 

2100 

Tashih olunduğu vechile tebdil olunmuşdur  

Savaşlar dolayısıyla tutulan defterlerdeki karışıklıkların giderilmesi, vergiye tâbi olân 

herkesin ayrı ayrı derecelerine göre defterlere kaydının geçirilmesi ve bu konuda 

titizlikle davranılması husûsunda, Velcezin Sancağı’nda bulunan  kazâların kadı ve 

naibleri ve Alacahisar Sancağı’nda bulunanan Koznik Nahiyesi’nin tâbi olduğu kazânın 

kadısı  ve Üsküb ve Kalkan’dan ve Kırcova Kazâları tahririne memur olarak atanan ve 

adı geçen mahâllerin tahririne, Saltanat-ı Seniyye’den tayin kılınan Ragıb Bey’e, âyân,  

memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür. 

Gayraz behiyyesine ve nevâbirde  

Velcezin Sancağı’nda vâki‘ sâir kazâların kûzat ve nevvâbıyla Alacahisar Sancağı’nda kâ’in 

Koznik Nahiyesi’nin tâbi‘ olduğu kazânın Kadısı zîde fazlühûma ve (...) Divân-ı 

Hümâyûn’umdan ve Divân-ı Hümâyûn’um’a Kalem-i Mühimme nüvisânından Üsküb ve 

Kalkan’dan ve Kırcova Kazâları tahririne me’mûren el-yevm ol canibde olub bu def‘a 

zikrolunan mahâllerin tahririne dâhi tarâf-ı Saltanat-ı Seniyye’mden ta‘yin kılınan Ragıb zîde 

mecdihû , â’yân  ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erlerine hüküm  

Bir müddetten beri vuku‘a gelen seferler takribiyle Memâlik-i Mahruse’m âhâlisi mürettibat-ı 

seferiyeden dolayı masarıfat-ı kesireye düçar ve ol cihetle enva‘ zarûret ve muzayekaya 

güriftâr olduklarından başka tekalif husûsunda bayi ve kira ve ehl-i İslâm ve re‘âyâsından 

olarak mesela bir kazânın tekalif varidesi ol kazâda bulunan ehl-i İslâm ve reâyânın avarız 

hânesine bağlı tasarruflarında bulunan emlâk ve arâzi hâsıl ve tahmidine göre takdîr ve 

tesviye şurûtuna ri‘ayet olunarak tevzi‘  ve tahsîl olunmak nizamından olarak bazı kazâlar 
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tarâflarından aralık aralık istid‘a vukû’u buldukça şurûtu mûcibince Evamir-i Şerîfe’m dâhi 

takdîr kılınmakta ise de yine tekalif şurûtuna ‘adem r-iayetle bazıları tefhir ve himaye ile 

kendilerinden hiç tekalif alınmayarak ve birazına emlâk ve arazinin tahmillerinden nısf ve 

sülüs derecede noksan tekalif tarh ve tevzi‘  olunarak bu cihetle onların hisse-i tekalifleri dâhi 

sa’ir âhâli’i aciziye tarh ve tahmil kılındıkta ve ehli zimmet re‘âyâ ta’ifesinin dâhi üzerlerine 

edası lâzım gelen cizye’i şer‘iyyeleri muktezayı şer’i şerîf üzere her birinin hâl ve 

tehammüllerine göre ‘alel ru’us esnaf-ı selâse itibariyle cibayet kılınmak şurûtundan iken 

ekseri mahâllerin cizyedarları bu usule ri‘ayet etmeyerek tam‘ hamlarından nâşi edna kağıda 

müstehak olânlara evsad ve evsad kağıt verilecek re‘âyâ dâhi âlâ kağıt itası ve ciheti sâire ile 

re‘âyâ fukarasını tecrim ve ızrar olunmakta olduğuna mebni gerek tekalif ve gerek cizye 

maddesinden dolayı vukû’u bulan mezalimin vâki‘ ve ref‘iyle bir hüsn-ü nizama konulması 

öteden beri nice i‘mal-i hayriye isti‘mal-i padişahânem olmaktan nâşi mukdemlerden bunların 

üzerine aralık aralık bazı tedbire teşebbüs kılınmış ise de sefer münasebetle bir hüsn-ü sûret 

verilmeyip mu’ahharan gailen seferin olduğu esnasında husûs mezkûr etraflı tutularak taleb-i 

cihandarânemde münatıb ve muhmi olân bi’l-cümle fukarayı ra‘iyet ve acize ve ânın saye’i 

mu‘addeleti hidivânemde istikmal esbab-ı refah ve âsâyiş  leri irâde hayrı sade’i Mülükâne’m 

muktezasından olub bu meramı Hayriye istemek esbabı hüsn-ü sûreti temil ve tefkir ve 

mahsûs akd olunan mecalis şurada takrir tarâf-ı müte‘âlâ ve tezkir olundukda tekalif 

maddesinin tahkikiyle takyir ve tesviye şurûtu cümle hakkında icrâ kılınarak cizye evrakının 

dâhi her bir re’ayânın hâl ve tehammülüne göre esnaf-ı selâse itibariyle verilmesi ve bu dâhi 

icrâdı asar Allah-u Te‘âlâ merafirhum önlerinde olduğu misillü evvel emirde tarâf-ı Devlet-i 

‘Âliyye’mden muharrirler tâ‘yiniyle memâlik-i mahrusem süknesi tahrir ve sülüs defteri 

olunarak her bir kazâ ve karada sagir ve kebir ve fâkir kâffe-i ehl-i İslâm ve re’ayânın ferden 

ferd bilinmesi sûretleriyle hâsıl olacağı cümle tarâfından beyan ve tezkar ve ol vecihle 

memâlik-i mahrusemde iktiza eden mahâllere canibisini ol civarın Devlet-i ‘Âliyye’mden 

başka başka me’mûr ve muharrirler ta‘yin ve tesyâr olunarak bi’t-tahrir defterleri celb ve 

mahâlline kayd ettirilerek ahâli ve fukara ve re‘âyâ ve ber’ayanın tekalif mukteziye ve cizye’i 

şer‘iyeleri o misillü teşvişten kurtulmuş (11) ve velcizin ve hâvi olduğu karanın nüfus-u 

takdîmce bi’t-tahrir defteri celil olunmuş ise de defter-i mezkûr usulde yazılamadığından 

re‘âyâya evrak vâzi‘ olunmamış olduğuna ve sen ki mûmâileyhsin senin bu maddeye olmağla 

vukuf ve etva‘ın derkâr olarak el-hâletü hazihi tahrir etmekte olduğun Üsküb ve Kırcova 

Kazâları oralara kârib vücud bulunduğuna mebni zikrolunan Kazâları bir hareketten sonra ve 

sagir ehl-i İslâm re’ayânın usulü üzere tahriri maslahata dâhi sen me'mur kılınarak ol babda 

emr-î şerîfim ısdar ile harirdeye bi’l-muhaberi itası lâzım gelineceğini Rical-i Devlet-i 
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‘Âliyye’mden hâlâ nazır iftihâr Mehmed Sa‘id  dâme mecîdühû î‘lâm ve Rikâb-ı 

Hümâyûn’umda Baş Defterdar’ım olân ‘Âli Necib Bey dâme ulüvvuhu bâ takrir ifade ve 

ifham eylediğine mebni ol vecihle me’mûriyetin husûsuna İrade’i ‘Âliyye’m ta‘allûk etmekle 

muktezayı me’mûriyetin üzere zikrolunan Kazâları tamamen tahrir ve tekmil eyledikten sonra 

kazâteyn mezbûreteynden başka livâ-yı mezbûr Kazâlarıyla sâlifü’z-zikr Koznik nâhiyesinde 

sâkin ve mütemekkin olân bi’l-cümle ehl-i İslâm ve re’ayânın dâhi mârifet-i şer’i şerîf ve 

m‘arifeti  

(90) 

Sâlifü’z-zikr Alacahisar Sancağı’nda olub vel (silik) kalemi hazinesine dâhil olân Koznik 

Nahiye’si’ni  

(11) ve zikrolunan Behşente ve Neveberde Kazâlarından ma’ada  

(12) livâ'i mezbûrun ahâr Kazâlarıyla  

 

Sayfa 294 

 

Ve cümle ittifakıyla tahririne mübaşeret berle ehl-i İslâm için başka ve re‘âyâ için başka 

defter tutularak ve sağir ve kebir hiçbirisi geriye kalmayarak cümlesin sâkin oldukları 

mahâllerin isim ve şöhretleriyle tenbih ve terkim ve bâ‘dehu iktizayı hüsn-ü nizamına 

bakılmak üzere miktar ve kemniyeti mübeyyin defterlerinin dersaadet’ime irsâli ve takdîmine 

dikkat ve bundan böyle re’ayânın cizye evrakı ber muktezayı şer‘ beher hâl esnaf-ı selâse 

itibariyle verilecek olduğundan re’ayânın hîn-i tahrirlerinde hâl ve keyfiyetleri ve reFikiyle 

anlaşılarak ve yedlerinde bulunan cizye kağıtlarına dâhi bakılarak ve âlâya müstehak ise âlâ 

ve evsad ve ednaya lâyık olânlar evsad ve edna deyû isimleri üzerlerine işaret olunması ve 

yedlerinde cizye kağıtları bulunmayıbta tezkere ibraz edenlerin dâhi hâlleri tahkik başkaca 

tahrîr kılınması husûsuna mübâderet ve bir başka karyenin defterde mukâyyid ra‘iyet ve 

ra‘iyetoğulllarından terk-i vatan ile ahar mahâllere gidenler vardıkları yerlerde avarız 

hanesine kayıt olunmamış ve sakin olalı on sene-i tecavüz olunmamış olduğu hâlde o 

misillüler kaldırılıp ehli ra‘iyet kayıt olundukları kasaba ve karyelere nakil ve iskân ettirilmek 

iskân şurûtundan olmak mülasebesiyle sâlifü-z zikr Kazâlarıyla nâhiye’i mezbûrada o mekule 

yabancı müslim ve re‘âyâ varsa onunçün dâhi başkaca defter tutularak hâl ve keyfiyet ve 

mukaddemden sakin oldukları kasaba ve karyenin isim ve şöhretleriyle sabit ve kayıt olunup 

defterlerinin Dersa‘âdet’ime isâl ve takdîmi emr-îne kemal-i ikdam ve müsara’at ve tahrîr 

olunacak ehl-i İslâm ve re’ayânın ibrazı baʻde zaman fevt ve helak olmak veyahut mûcibü-l 
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maslaha diyar-ı ahara gitmek ve taşrada bulunanlar dâhi vilayetleri canibine gelmek ve 

yeniden çocuk tevellüd etmek cihetleriyle bu husûsun orada boşanmak lâzım gelirse bu t’arz 

sıklık ile husûsa gelecek nizamın pek uzakta meşuş olacağı zâhir ve bedidar olduğundan 

bundan böyle nizam mezkûrun eda’en müstemirren icrası lâzımeden idüğü beraber 

olduğundan tahrîr olunacak ehl-i İslâm ve re‘âyâdan fevt ve helak olânların isimleriyle 

defterden terkin olunarak taşradan gelecek ve yeniden tevellüd edecek isimleri müceddeden 

tenbih ve terkim ve Dersa‘âdet’imde olân kayıtlarının dâhi ona katiyen tashih ve tanzimi için 

iktiza eden defterlerinin hükkâmları m’arifetiyle altı mahda bir kere bu tarâfa takdîm 

kılınması husûsunun dâhi taht-ı rabıtaya idhâliyle sâir mahâllerde olmak misillü livâ'i mezbûr 

Kazâlarıyla zikrolunan nahiyeye ahâliden mukaddem ve m’utemed başka başka mukayyidler 

ta‘yin ve canîb-i vilayetten kendilerine miktarı vâki‘maaşlar tahsis birle onlar dâhi mahsûs 

olân maaşa kana‘at iderek kaydiye nâmı ve nâmı ahar ile kimesneden bir akçe almayıb 

daimen hizmeti lâzımelerinde kıyam ve ihtimâm olmaları ve ve bunlardan ma’ada her bir 

kazâda mute‘hizan ve c’uhden mücrib ve müstakim etvar birer nazır-ı defter ta‘yin kılınarak 

işbu nazır dâhi bu maddelere kemâliyle dikkat ve nezaret ve mahâl merkûmada umûr-ı 

mahâllatı ru'yet eden muhtar ve mütevelli olânlar ve muhtar ve mütevellisi yoğise eimme ve 

hatab ve ihtiyar bulunanlar duhul ve huruç eden ve gerek tevellüd ve vefat eyleyenleri âlâ 

veçhil sulha ihbâr ve re’ayânın babası ve kocabaşıları kendi milletlerinin o misillü gelen ve 

giden ve doğan ve ölenlerini doğruca ifadeye ibtidar eylemek üzeze ta‘yin olunarak ol vecihle 

nizâm-ı mezkûrun tasarrufu hâlelden vekayası emr-îne itina ve dikkat ve bazı karyeler Fil asıl 

köprücü ve derbendci nâmı ile mukaddema muaf olunup ma’a her isimleriylede hiç hizmetleri 

olmayarak m’arifetlerinin ifasıyla tekalifi vâkı’adan hisseleri sâir acize’i ahâli ve re‘âyâya 

tarh ve tahmil ile bu keyfiyet dâhi emanetallah olân fukara ve zaifaya tekalif hisselerinin ağır 

düşmesini mûcib ve iz‘ac ve ikrarlarını müstelzim ve müstecib olmak hasebiyle şu husûsa 

dâhi takayyüd ve sarf-ı ru'yet ile bî lüzûm olân o mekule muaFiyetleri hangi karyede ise 

tahrir-i defterlerine onlar dâhi kayıt ve işaret dâhi fermânım olmağın işbu emr-î celîlü’l 

kadrim isdâr ve [boş] ile tesyâr olunmuşdur imdi bu husûs mevad-ı sâireye mukayyes olmayıb 

be‘une Te‘âlâ amme’i ibadullahın akdem imal ical-i meranim iştimâli Mülükâne’m olân 

refah-ı hâl ve huzûr-î beldeleri maddei hasenesi mütenbih olacak emuru haberden olduğuna 

binaen bulmuş senud ve sudûr eden irade-i mu‘addelet ade’i hidivânemin icrasına cümle ile 

bi’l-itifak kemâliyle ihtimâm ve dikkat lâzımeden olmağla göreyim seni mecbul olduğun kâr-ı 

güzâr ve sadakat muktezası ve me’mûriyetin iktizası üzere sâlifü’z-zikr kazâlar ile nâhiye 

mezbûrada kâffe-i ehli re‘âyâ-yı dâhi m‘arifetin ve mârifet-i şer’i şerîf ve cümle ittifakıyla 

usûl-ü meşrûhaya tatbiken tahrir ve terkim ve defterlerinin birer sûretini zikrolunan kazâlar 
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muhakimine bırakıp usullerini Dersa‘âdet’ime isâl ve takdîme müsara’at ve iskân maddesi 

hakkında olân İrade-i Seniyye’min dâhi icrasına mezîd-i itina ve gayret eylemek matlûb kat’-i 

Mülükâne’m idüğü m‘alûmun  oldukda ona göre ittikat-ı tenbihât şehriyarânemle icrâyı 

lâzıme’i me’mûreyn ve sadakate mezîd-i ihtimâm ve dikkat eyleyesin ve siz ki kûzat ve 

nevvâb vesâ’ire mûmâileyhimsiz mazmûn emr-î şerîfim sizin dâhi meczûmunuz olarak mûceb 

ve muktezası üzere ‘amel ve harekete bi’l-ittifak kemâli ikdam ve mübâderet ve husûsu 

mezbûrun minvâl-i muharrer üzere icrasından maksut bâlâda beyan olunduğu vechile 

mücerred ahâli-i memleket ve fukarayı raiyetin âsâyiş  ve istirahatleri ‘arzından ibaret idüğü 

vareste’i kaydı işaret olmaktan nâşi bu babda hizmeti mübaşiriyeden dolayı fukara ve zaifaya 

yar olmamak üzere muharrer mûmâileyhin iktiza eden harcirah ve harçlığı mukaddema 

azimetlerinde canibisini el cevan-ı Şahane’mden kendisine ‘inâyet ve ihsan kılınmış olmağla 

işbu mahâller dâhi civarda bulunmuş cihetle memleket ve fukarayı ra‘iyete naFi maslahata 

me'mur olmasına mebni ol tarâfta bulunduğu mertebe bu maddeye mahsûs bulunmak üzere 

mekülat-ı zaruriyeyi mukteziyesi masarıfatı memleket tarâfından ru'yet olunmakta bir güne 

be’s olamayacağından me'mur mûmâileyhin maruz zikr kazâlarda hitam-ı me’mûriyetine 

kadar lüzûm ve iktizası vechile yalnız me’kûlâtı kafiyesi cânib-i vilayetten i‘tâ  birle bundan 

başka kendisi hizmeti mübaşiriye ve hediye nâmı ve nâm-ı ahâr ile bir akçe ve bir habbe tahsîl 

ve itası misillü vâzi‘ ve hâlet vukû’undan bî gayet teanni ve mübâderet eylemeniz bâbında  

Fi Evâsit-i C 48 

 

Sayfa 295 

 

2101 

Bazı kimselerin tüccarların mallarını çaldıkları ve bu uygunsuz duruma derhâl el 

konulması ve bir daha böyle bir olayla karşılaşılmaması husûsunda, Bahr-i Siyah Boğazı 

Nazırı Mehmet Emin Bey’e, hükümdür. 

Bahr-i Siyah Boğazı Nazırı Mehmed Emin zîde mecdihûya hüküm 

Karaburun Sahili civarında Terkos Kazâsı’nda kâ’in kara ve çiftlikat re‘âyâsından ve ol havali 

cibalinde olân kömürcü taifesinden bazı hiyanetkarlar füruht esnasında sahil mezkûra inip 

kurraya düşen tüccar sefinelerinin tahlis bulunan hemule ve vilayeti bir takrib fariz 

bulundukça sirkat etmekliğe i‘yal olunmuş oldukları bu def‘a bi’l-ihbâr tahkik kılınıp bu 

sûret-i şer’i şerîfin hilafı ve rızâ-yı m‘arifeti iktizayı Mülûkâne’me külliyen mugayir ve 

münafî bir keyfiyet olduğundan bunun bir taifeye (...) şu uygunsuz hâlin men‘i esbabının 
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istihsali lâzımeden olmağla erazeyn füruht vukûunda o mekule hiyanetkarları bilâ mûceb 

sahilde gezinmekten men‘ ile öyle muhâlif havada yine kenarlarda cismiyesiz gezinen olur ise 

o mekulelerin sen ki nazır mûmâileyhsin m‘arifetinle hâl ve keyfiyeti bâ‘de-l tahkik 

Dersa‘âdet’ime irsâl ve ihzâr olunmaları husûsunu İrade-i ‘Âliyye’m ta‘alluk etmekle vech-i 

meşrûh üzere ‘amel ve harekete dikkat eylemek fermânım olmağın tenbihen ve ikdâmen işbu 

emr-î şerîfim ısdar ve irsâl olunmuşdur imdi mazmûn fermân-ı me‘âli unvan padişahanemi 

şimdiden lâzım gelenlere ifade ve tenbih ve fi mâ bâ‘de farıza-i vukû’unda bilâ maslahat sahil 

mezkûra inmemelerini gereği gibi tenbih ve keyfiyet ile bu maddeye daimen ve müstemiren 

a‘zâmı dikkat eylemek lâzımeden idüğü ve bu vesile ile bî cürm kimesnelerin bilâ mûceb 

ısdâr ve tatbik olunmalarına ber vechile rızâ-yı şerîfim olmadığı m‘alûmunuz oldukda ber-

vech-i muharrer ‘amel ve harekete dikkat ve hilafından bî gayet tevakkî ve müba’adet 

eylemeniz bâbında  

Fi Evâsit-i C 48 

 

2102 

Ordu-yu Hümâyûn’a gerekli olân mühimmat için lâzım gelen paranın belirli miktarının 

toplanması husûsunda, Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Hüdavendigâr 

Sancağı Mütesellimi Hafız Mehmet Bey’e ve adı geçen sancakta bulunan kazâların kadı, 

naib, âyân  ve voyvodagan memleketin ileri gelenleri ve bi’l-cümle iş erlerine hükümdür.  

Dergâh-ı Mu‘allam  Kapucû-başılarından Hüdavendigâr Sancağı Mütesellimi Hafız Mehmed 

dâme mecîdühûya ve livâ'i mezbûrada vâki‘ kazâların kûzat ve nevvâbına, ‘ayân  ve 

voyvodagan ve vücûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erleri zîde kâdrihûma hüküm  

Muktezayı İrade-i Seniyye-i Padişahane’m üzere Ordu-yu Hümâyûn’uma tertib ve ihraç 

olunan mühimmatı hayriye vesâ’ireden livâ'i mezbûr dahilinde kâ’in Söğüt Kazâsı’ndan imrar 

olânların ‘araba ve hayvanat icaratı ve me’kûlât behası olmak üzere vâki‘ olân bir yük seksen 

yedi bin yedi yüz beş kuruş masarıfın atmış bin beş kuruş bu def‘a tanzim olunan tevzi‘  

defterine idhâl ve ma’ada bir yük yirmi yedi bin altı yüz kırk kuruşun tediyesi fukuraya 

muşa‘ar olarak sancakça tanzimi niyazını şamil kazâ'i mezbûr tarâfından verilen î‘lâm ve 

muhzır ile bir kıt‘a mümzâ defter takdîm ve isâl kılındığından bahisle ol babda ne vecihle 

emir ve fermân-ı Mülükâne’m senûde ve sudûr eder ise ona göre hareket olunacağı sen ki 

mütesellim Kapucû-başı mûmâileyhsin tarâfından derkâr şevketkarar Mülûkâne’me tahrir ve 

iş‘ar olunup vâkı’an kazâ'i mezbûr masarıfı mezkûranın yalnız tediyesine muktedir 

olamayacakları zâhir olduğu misillü yekûn hayli şita olarak bu dâhi fahiş olacağı emir ve 

bâhir olmaktan nâşi meblâğı mezbûrun yirmi yedi bin bu kadar kuruşa toptan tenzîl ve tenfih 
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olunarak fakat yüz bin kuruşun livâ'i mezbûr kazâlarından tahsîli husûsuna İrade-i ‘Âliyye’m 

ta‘alluk etmekle vusûlü emr-î şerîfimde sâlifü’z-zikr yüz bin kuruşa m‘arifetin ve mârifet-i 

şer’i şerîf ve cümle ittifakıyla livâ-yı mezbûr Kazâları ahâlisine âlâ tarîkil takrib tarh ve tevzi‘  

ve tahsîl ile yerli yerine tediye ve teslîme ikdam ve müsara’at eylemek fermânım olmağın 

‘ilamen ve ihtimâmen ve mahsûsen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve [boş] ile tesyâr 

olmuşdur imdi gayrı ez te'dib zikrolunan yüz bin kuruşun bâlâda beyan olunduğu vechile livâ-

yı mezbûr kazâlarından te‘addi ve tesviye şurûtuna tatbiken tevzi‘  ve taksim ve serian tahsîl 

berle mahâllerine tediye ve teslîm olunması İrade-i ‘Âliyye’m muktezasından idüğü ve bu 

vesile ile tahsîldariye nâmı ve nâm-ı ahâr ile meblâğı mezbûrdan ziyâde fukaradan akçe ahz 

ve tahsîline ber-vecihle rızâ-yı şerîfim olmadığı m‘alûmun  oldukda ber minvâli muharrer 

‘amel ve hareketle hilafından tehaşi ve mücanebet eyleyesin ve siz ki kûzat ve nüvvvab 

vesâ’ire mûmâileyhimsiz mazmûn emr-î şerîfim sizin dâhi meczûmunuz olarak mûceb ve 

muktezasını icraya cümleniz bi’l-ittihat ihtimâm ve gayret ve hilâf-ı vâzi‘ ve hâlet 

vukû’undan tevakkî ve müba’adet eylemeniz bâbında  

Fi Evâsit-i C 248 

 

2103 

Mir-i Miran-ı Kiram’dan Azir ve Yelan (?) Sancakları kendisine bağlı olmağla beraber, 

ilaveten Adana Beylerbeğisi olub, Karaman Eyaleti Akşehir ve Aksaray Sancakları dâhi 

kendi bünyesine verilip, sorumlu kılınan, Vezir İbrâhîm Pâşâ’ya hükümdür.  

Mir-i Miran-ı Kiram’dan Azir ve Yelan (?) Sancakları ilhakıyla ber-vech-i muhassıllık Adana 

Beylerbeğisi olub bu def‘a rakiye’i valayı vezaretiyle kadri ve itibarı terf’i ve Karaman 

Eyaleti Akşehir ve Aksaray Sancakları dâhi ber-vech-i ilhak ‘uhdesine ihâle ve tevcih kılınan 

vezirim şuhud İbrâhîm Pâşâ iclâlehûya hüküm  

Karaman Eyaleti’nin hasbü’l icâb vüzerey-ı i’zamımdan ceri ve cesur ve sadık ve ubudiyete 

tevcihi lâzım gelip sen ki vezir meşarûnîleyhsin senin evsafı mezkûre ittisâlinde öteden beri 

eyalet-i mezkûre içinde ve ‘aşayir ve kabail beyninde kesbi nukut ve şurut ile ol havalinin her 

bir usûl ve ahvaline kemâli vukuf ve teva‘in derkâr ve Rumeli tarâfında vâki‘ olân hüsn-ü 

hizmet ve gayrından dolayı bi’l-fi’il Sadr-ı ‘âzamım senûde şeyh ve vekili mutlak kaviyyül 

ilmim beyninden hakkında beş şehadet vukû’una mebni çıraklığa istihkakın aşikar 

olacağından nâşi bu def‘a avâtıf-ı ‘aliye şahane ve avarıf-ı Seniyye-i padişahanemden bu her 

bir senud olân emr-î Hümâyûn isabet mekûrun Mülükâne’m muktezi münifi üzere Akşehir ve 

Aksaray Sancaklarıyla Karaman Eyaleti behine’i valayı vüzerayı ‘uhdene ihâle ve tevcih 

kılınmakla vusülu emr-î şerîfimde zikrolunan eyalet ve sancaklar zabt-u rabt ile ahâli ve 
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süknesinin hücceti arızaları esbabının istihsaline dikkat ve eyalet dahilinde bulunan ‘aşayir ve 

kabail celb ve cem‘ iderek hizmeti lâzımenin  

 

Sayfa 296 

 

İfasında ve be‘une Teâla Sadr-ı ‘âzamım meşarûnîleyh Dersa‘âdet’imden, ol canibine Rikâb-ı 

azimet olduğundan irade vusûlünde seni tevcihle istihdam ve ne tarâfa ta‘yin ve i‘zâm ederse 

öylece hareket ile her bir emir iradesinin infaz ve icrasında sadakate ve can siperane gayret 

etmek fermânım olmağın buyurdum ki hâvî işbu emri celili-l kadrim ısdâr ve tevcih hükm-i 

münifime matluben [boş] emir tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyet ma‘lûmun oldukda ber-veçhi 

muharrer ‘amel ve hareketi hakkında isticlâb tevcihat mekârimat melukânemi muceb olmak 

hidmet-i şer‘iyye vücuda getirmeğe tesir-i hidmet ve takat eylemen bâbında  

Fi Eva’il-i C 248 

 

2104 

Ordu-yu Hümâyûn’a lâzım olân develerin toplanması husûsunda, Aşiretlerin 

bulundukları kazâların kadı, naib, Kırşehir Sancağı Mütesellimi ve Ma’den mezbûr 

Emini Abdûrrâhman Bey’e,  Mustafa Bey’e, aşiret beylerine, memleketin ileri 

gelenlerine ve söz sahiplerine hükümdür. 

Kemakan mu‘tedli toprağında vâki‘ zikri âtî aşirin bulundukları kazâların kûzat ve nevvâbına 

ve Kırşehir Sancağı Mütesellimi ve Ma’den mezbûr Emini ‘Abdûrrâhman Bey zîde mecdihû 

ve Sadr-ı ‘âzamım kahveci başısı yamağı olub ‘aşayir merkûmadan mürettip şütranın ihracı 

vekiline isâline me’mûrenen ol canibde olân Mustafa ve ‘aşiret beyleri ve vücûh-ı memleket 

ve söz sahipleri zir kadruhûma hüküm 

Muktezayı irade-i seniyye şahanem veçhile Ordu-yu Hümâyûn zafir makrun Şahane’mde 

zehayir ve mühimmat misillü hidmetlerde kullanılmak ve beherinin şehriye ellişer kuruştan 

icab-ı eden ücretleriyle lâzım gelen yem diyecekleri ahâli ve fukuraya yar olmayarak Ordu-yu 

Hümâyûn’um tarâfından idâre ve ifa kılınmak üzere Cihangeli ‘Aşiret’inden yedi yüz elli ve 

Geyikli ‘Aşiret’inden dört yüz elli ve Şencizenli ‘Aşiret’inden verilen dört yüz elli ve 

Mikaetlü ve Etmanlu ve Melukanlu ‘Aşiretlerinden dört yüz ve Şeyhlu ve Tabanlu 

‘Aşiretlerinden beş yüz ve Arisun Aşiret’inden iki yüz mehar ki cem‘an iki bin dört yüz elli 

mehar şütran tertib ve ashabı başları ucunda ahvalleri üzerlerinde olarak seri‘an tedarik ve 

mahâlline irsal ve tesyâr olunması ve münasebatı şamil ‘aşayir merkûmenin bulundukları 
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mahâllerin hükkâmına ve Ankara Mütesellimi’ne hitaben mukaddemce ısdar ve mübaşir 

mûmâileyh ile tesyâr olmağla evamir-i şerîfimin infaz ve icrasına sür‘at olunmakta ise de 

aşiyir merkûmeden Şeyhlu ve Tabanlu ve Etanlu ve Melukanlu ‘Aşiretleri Gümüşkan Madeni 

vesâ’ire ol havalide sakin olduklarından başka emir iradeleri dâhi senki maden emini 

mûmâileyhsin senin ‘uhdene mahul olmak hasebiyle ‘aşayir merkûma hisseleri olân şütranın 

sür‘at-i ihraç ve irsâli senin ikdam ve gayrına mütevekkif idüğü mütesellim mûmâileyh 

tarâfından bu def‘a derkâr-ı şevket karar Mülûkâne’me inha ve iş‘ar olunup yedinden 

müstağni olduğu veçhile Ordu-yu Hümâyûn padişahanem bî lütuf ve kerem şeyhane duhulü 

gün be gün cesaret eylemek husûsuyla Sadr-ı ‘âzamım senûde şeyh vekîl-i mutlak mensuru-l 

ilmim dâhi müsteneden bi-gayet altı bölük anasır heman Dersa‘âdet’imden, hareket ve semt 

ve me’mûriyetine isabet rehvar sür‘at ve azimet eylemek üzere olduğundan eyyâm-ı şita dâhi 

akyak takrib eylediğinden münasip olân şütranın bundan böyle bir an tevkif ve te’hîri caiz 

olmayıb bu kadem-i ikdam Ordu-yu Hümâyûn’uma eriştirilmesini yine o hâlde olmağla 

vusûl-i emr-î şerîfimde tarâfından ‘aşayir merkûme boy beyleri vesâ’ire lâzım gelenlere te’kid 

iderek zikrolunan şütrandan hisseleri olân cem‘an dokuz yüz mehar şütranın her biri ita 

deynim ve köriz ve güzran karar olmak ve maden-i mezbûr harasete hâlel gelmemek ve 

ashabı tehirinde ve cevabları üzerlerinde bulunmak şartıyla m‘arifetin ve cümle ittifakıyla 

serian icrâ ve biran akdem ve bir dakika mukaddem mübâşir mûmâileyh teslîmen ve Ordu-yu 

Hümâyûn’uma sevk ve esbabı emir ehemmine ziyâde ikdam ve gayret eylemek fermânım 

omağın tenbihen ve tekiden mahsûsen işbu emr-î celîlü’l kadrim isdâr ve tesyâr olunmuşdur 

imdi sâlifü’z-zikr şütranın minvâli muharrer üzerinde acileten ve müsara‘aten tedarik ve 

Ordu-yu Hümâyûn’uma eriştirilmesi senden kat’-i matlubu mülükânem idüğü ve bu babda 

ağmaz ve rehavet ve edna ber-vech-i şamil ve betain sonrasında hakkında müstelzim 

mes‘uliyet olacağı m‘alûmunuz oldukda ona göre ‘amel ve hareketle ittikat emir ve irade-i 

padişahaneme ziyâde itina ve sür’at ve hilafını tecvizden tevakkî ve mücanebet eyleyesin ve 

siz ki kûzat ve nevvâb ve ‘aşiret beyleri vesâ’ire mûmâileyhimsiz siz dâhi mukaddem ki emir 

ve tenbihi şahanem üzere şütran mezbûru ‘alel acele tedarik ve ihracı husûsuna ihtimâm ve 

gayret ile icrâyı lâzıme metavi ‘Ankarı ve sadakate bi’l-ittifak bezl ve sa‘i ve kudret ve hilâf-ı 

rızây-ı padişahanem vâzi‘ hareket vukû’unda hazer ve mücanebet ve sen ki mübâşir 

mûmâileyhsin sen dâhi muktezayı mezbûrun üzere şütran mezbûru biran evvel ihraç ettirip 

hemen istishab berle şu günlerde Ordu-yu Hümâyûn’uma eriştirmeye sür’atle itmam emir 

mübaşerete mübâderet ve imraz vakti tecviz ile mes‘ul ve mu‘attab olmaktan ziyâde tehaşi ve 

müba’adet eylemeniz bâbında  

Fi Evâ’il-i C 248 
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2105 

Eksik olân devenin toplanması husûsunda, Dergâh-ı Âli Kapucû-başılarından Konya 

Mütesellimi Süleyman Bey ve belirtilen aşiretlerin bulundukları kazâların hakimine ve 

mübâşirlere vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Dergâh-ı ‘Âli Kapucû-başılarından Konya Mütesellimi Süleyman Bey dâme mecdihûya ve 

zikri ati ‘aşayirmin bulundukları kazâların hükkâmına ve mübâşir mûmâileyh vesâ’ire [boş] 

Cihan Beyli ve Şeyhizenli ‘Aşiretlerinden Konya Sancağı’nda kışlak-neşt oldukları tahkik  

kılındığına meyani ikdamat lâzımenin icrası içün  

Aslına tatbiken  

 

2106 

Eksik olân devenin toplanması husûsunda. Dergâh-ı Âli Kapucû-başılarından Çankırı 

Mütesellimi el-hâc Ömer ve belirtilen aşiretin bulunduğu mahâlin Kadısı’na ve 

mübâşirlere vesâireye hükümdür. 

Bir sûreti  

Dergâh-ı ‘Âli Kapucû-başılarından Kengırı Mütesellimi el-hâc Ömer dâme mecdihûya ve 

zikri ati ‘aşiretin bulunduğu mahâlin Kadısı’na ve mübâşir mübâşir mûmâileyh vesâ’ire [boş] 

Geyikli ‘Aşireti’nden livâ'i mezbûr dahilinde bulunduğu tahkik kılındığına binaen ikdamatı 

lâzımenin icrası için  

Kezalik  

 

2107 

Dersa‘âdet’e gelen tüccarların gümrük taifelerinin belirlenip o taife üzerinden 

alınmaları husûsunda, Mir-i Miran-ı Kiram’dan Selanik Muhasılı Vecihi Pâşâ ve Siroz 

Na'ibi’ne hükümdür. 

Mir-i Miran-ı Kiram’dan Selanik Muhasılı Vecihi Pâşâ dâme ikbalehûya ve Siroz Na'ibi’ne 

hüküm 

Beramlu (silik) tüccarıyla Efrenç tüccarlarının muktezayı İrade-i Seniyye’m üzere Siroz’dan 

keşd olunan gümrüğe götürüp küşad ve füruht etmeyerek imrar eyledikleri emti‘a ve eşyadan 

ma’ada ehli İslâm ve re‘âyây-ı Devlet-i ‘Âliyye’m tüccarının şuraya buraya götürmek üzere 
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Siroza götürüp füruht etmekten ısdâr eyledikleri o misillü eşyadan rüsûm gümrüğü alınıp altı 

mah hakkında şurut ve inzamını hâvi bir kıt‘a emr-î şerîfim takriri sen ki muhasıl 

mûmâileyhsin tarâfından tahrir ve istid‘a olunmuş olub kapıda mukata‘a ve iktizası Dergâh-ı 

Mu‘allam  Kapucû-başılarından İstanbul Gümrük Emini İftihar Mehmed Salih Bey dâme 

mecdihûdan ledi’l ist’ilam zikr olunan beratlı Hayriye ve Avrupa tüccarıyla Efrenç tüccarının 

memâliki mahrusemden alıp Efrenç (silik) götürdükleri ve Efrenç Dinarından alıp Memâlik-i 

Mahrusem’e götürdükleri işbu eşya hangi devlet ve diyar-ı meşa‘ı olursa olsun ol Devlet-in 

tefrikası üzere bir def‘a rüsûm gümrüğünü edâ eyledikten sonra yedi ahâra tedavül etmedikçe 

tekrar gömrük mutalebe olunmamak ve Memâlik-i Mahruse’m Muhassallığı 

Dersa‘âdet’imden, olub yine Memâlik-i Mahruse’m derununda belde’i ahâra götürdükleri 

hâlde cizye tüccarı ve İslâm taifesi üzere yüzde dört olarak ve efrenç tüccarı re‘âyây-ı Devlet-

i ‘Âliyye’m misillü yüzde beş hesabı ve Dersa‘âdet’im Gümrüğü’ne mahsûs olân 

mazariyesine rüsûmat gümrüğünü edâ idüp yedlerine gümrük tezkeresi aldıkları sûrette mürûr 

eyledikleri mahâllerde gümrüğe mutalebe olunmayıb fakat her hâlde deynin kesriyle eşya 

furuht ederlerde ol hâlde tekrar rüsûm gümrükleri alınmak şurûtundan olduğu misillü İslâm ve 

re‘âyâ-yı Devlet-i ‘Âliyye’m tüccarı dâhi esnâyı râhda mürûr ettikleri mahâllerde deynin 

kesriyle eşya füruht etmeyip bazen bir beldeye vürûdlarında kiracı bulunmamak yahut şi‘tâ’ya  

tesadüf etmek sâir bu mekule ve sehul ile eşyalarını zaruri tevkifi lâzım gelirde mücerred bu 

vecihle zararı olân tevkîfleri rüsûmu gümrük mutalebesine sûretine olamayıb onlar dâhi kimin 

hangi beldede deynin kesriyle eşya füruht ederlerse ol beldede rüsûmat gümrüklerini tekrar 

edâ etmek ve taşradan Dersa‘âdet’ime geldikleri emtia ve eşya ve erzaktan hiçbir mahâlde 

gümrük mutalebe ahz olunmayıb icâb eden Rüsûmat Gümrüğü Dersa‘âdet’imde alınmak 

mer‘i olân gümrük nizamı iktizasından olduğuna binaen bu sûretin ber-vech-i muharrer 

mesrurda deynin kesriyle eşya füruht etmeyip mahâl ahâra gitmek üzere eşyayı mürûrlarında 

ve sehin olmakta ise eşyalarını Siroz’da zararı verilmeyecek tevki eden ehl-i İslâm ve re‘âyâ-

yı Devlet-i ‘Âliyye’m tüccarından mücerred tevkifleri icin gümrük mutalebesi hilâf-ı şurut 

olmaktan nâşi meşrut mahâlde derciyle Divân-ı Hümâyûn’dan emr-î şerîfim südûru İrade’i 

a’liyeme menud idüğünü î‘lâm ve Rikâb-ı Hümâyûn’da sebk ve defterdarı olân iftihâr ‘Âli 

Necib Bey dâme ulüvvuhu dâhi bâ takrir ifada ve ifham ettirile vech-i meşrûh üzere ‘amel ve 

hareket olunmak fermânım olmağın ‘ilamen ve ifhamen Divân-ı Hümâyûn’umdan işbu emr-î 

şerîfim ısdar ve tesyâr olunmuşdur imdi keyfiyet m‘alûmun  oldukda işbu emr-î şerîfim kazâ'i 

mezbûr mahalde sulhune ve gümrük defterine kayıt ettirilerek ‘alel devam müehhiren ve 

muktezasının kâmilen edasıyla mugayir şurut gerek vâki‘ ve hâlet vuku‘a gelmemesi 

husûsuna ikdamı dâmet eyleyesin ve sen ki na'ib mûmâileyhsin keyfiyet İrade-i Seniyye’m 
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senin dâhi meczûmun olarak mûcib ve muktezasını icraya mübâderet ve hilafından tevakkî ve 

ve müba’adet eylemeniz bâbında  

Fi Evâhir-i C 248 

 

Sayfa 297 

 

2108  

Küdüs’te imal edilen çuvalların yetiştirilememesinden doayı, lâzım gelen çuvalın 

Adana’da imâl edilmesi husûsunda, Adana Sancağı’nda var olan kazâlara hükümdür. 

Kirar-ı Haccı Şerîf Mürettibatı’ndan malûmul miktar çuvallar öteden beri Kudüs-ü şerîf 

Nablus tarâflarından imal oluna gelmekte ise de emvali mâlûme cihetiyle bu sene-i 

mübarekede imal olunamayarak geri kalmış olduğuna binaen icâb eden behası her neye bâliğ 

olur ise Adana Mütesellimi tarâfından i‘tâ  ve b‘âdehû cânib-i miriden tediye olunmak ve tez 

olunan tekmil berle gurre'i şevvalden evvel Şam-ı Şerîf’e eriştirilmek üzere Adana 

Sancağı’nda vak‘i kazâlardan beş yüz adet çuval imal ve tenmim berle gurre'i şevvalden 

mukaddem mübaşiriye teslîmen mahâlline irsâl olunmak bâbında Adana Mütesellimine 

hitâben sudûr eden emr-î ‘âli  mahâlline ledil vürûd zikrolunan beş yüz adet çuval tedarik ve 

beheri on iki’şer kuruş mübaye‘a berle mübaşirine teslîm ve bargirlere tahmilen Şam-ı Şerîf’e 

gönderilmiş olduğu Adana Na’ibi tarâfından bâ î‘lâm inhâ olunmuş ve iktizası sual olundukda 

mübaye‘a olunmuş olân mezkûrul miktar adet çuvalın behası ber mûceb î‘lâm hesab olunarak 

itası için senedinin tanzimi ve yahut mahâlline vusûlünü mübeyyin Şam-ı Şerîf Valisi 

tarâfından tahrirat vürûduna değin tevkifi re’ye menud idüğü tahrir kılınmış olduğu beyanıyla 

zikrolunan çuvalların mahâllerin teslîmini müşa‘ar vali meşarûnîleyh tarâfından tahrirat 

vürûdunda icabına bakılmak üzere mazmûn î‘lâm Divân-ı Hümâyûnlarından ber-vech-i 

muharrer sudûr eden emr-î mezkûrun kaydı bâlâda senuh verilerek baş muhasebe ‘ilm-u 

haberi itası lâzım geleceğini şek evvel defterdarı ‘atufetli ‘Âli Necib Bey Efendi bâ takrir 

ifade etmekle mûcibince şerh verilip ‘ilm-u haberi i‘tâ  olunmak bâbında  

Fi 8 Ra 47 tarihinde sadır olân fermân-ı ‘âli mantûk münifi üzere şerh verilip başmuhasebeye 

işbu ‘ilm-u haberi verildi  

 

2109 

Bozok Sancağı’na verilen borç paranın tahsîli husûsunda hükümdür. 
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Mukata‘a-yı cismiye’i miriyeden olân Bozok Sancağı mukata‘ası bundan akdem şeref yafta-i 

sudûr eden Hatı Hümâyûn şevket makrun mûcibince mukata’ât hazinesi tarâfından zabta icâb 

eden emvali vakt ve zamanıyla hazineyi mezkûreye tediye ve teslîm olunmak şartıyla 

muhassallık vechile zabt ve idâresi tanzim olunmuş olmaktan nâşi zikrolunan Bozok Sancağı 

mukata‘asının bin iki yüz kırk sekiz senesi Muharremi gurresinden sene-i merkûme Zilhîccesi 

gayetine değin bir sene kâmilen muhassallık vechile zabt-u rabt ve idâre etmek üzere hâlâ 

Bozok Sancağı Mütesellimi ve Akdağ M‘âden Emini Dergâh-ı ‘Âli Kapucû-başılarından el-

hâc Hüsrev Ağa’ya bâ İrade’i seniyye sabıkı üzere ma’a mal ve kalemiye ve harc ve ikdam ve 

faiz mukata‘a’i mezkûre cem‘an yirmi beş bin iki yüz atmış beş kuruş berle iltizam ile deruhte 

ve iltizam olunup mûmâileyh dâhi iltizam ve kabûl berle defterdarı olân meblâğı mezbûru 

vakt ve zamanıyla mukata’ât hazinesine edâ ve teslîm eylemek şartıyla hazine-i mezkûreye 

memhûr deyn temessükü verilmeğin zikrolunan Bozok Sancağı mukata‘ası iki yüz kırk sekiz 

senesine mahsuben bir sene-i kamile muhassallık veçhile zabt-u rabt  (silik) ve bi’l-cümle 

ahali ve re‘âyâsını kâffe-i mezalim ve te‘addiyattan hıfz ve himâyet iderek idâre ve vâki‘ olân 

mahsûlât ve rüsûmatın ve kâffe-i aidat (…) ve kanûn-u kâdim ve olageldiği üzere cem‘ ve 

tahsîl ve ahz-u kabz eyleyip tarâfı ahardan müdâhâle ve ta‘arruz olunmamak üzere 

mûmâileyhin muhassallık vechine zabt ve idâresi için baş muhasebeden emr-î şerîf temhir ve 

Divân-ı Hümâyûn mahâlline ‘ilm-u haber itası husûsunu mukata’ât nazırı saadetlü ‘atufetlü 

Nafiz Efendi hazeretleri bir kıt‘a memhûr temessükü ile inhâ etmekle mûcibince emr-î ve 

‘ilm-u haberi tahrir olunmak fermân buyrulmağın mûcibince kayd olunup emr-î virilmekle 

Divân-p Hümâyûn kalemine işbu ‘ilm-u haber i‘tâ  olundu  
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SONUÇ 

Divan-ı Hümâyûn, Osmanlı Devleti’nin merkez teşkilatında buluna en önemli yönetim 

organı olarak karşımıza çıkmaktadır. Devlet-in yönetimiyle ilgili işlerin görüşülüp karara 

bağlandığı yer olân Divan-ı Hümayun, bir nevi bugünkü Bakanlar Kurulu’nun görevlerini ifa 

ederdi. Divan-ı Hümâyûn bu görevini yerine getirirken bir çok defterden yararlanmıştır. 

Bunlardan defterlerden bazıları; muhimme, ahkâm, tahvil, rüûs, nâme, ahidnâme gibi defterler 

olmağla beraber başka daha birçok defter de mevcuttur. Bizim değerlendirmeye çalıştığımız, 

Mühimme Defterleri ise, Divan-ı Hümâyûn’da görüşülüp tartışılan ve akabinde karara 

bağlanan; siyasi, ekonomik, toplumsal konular başta olmak üzere başkaca özel konular ile 

ilgili birçok önemli hükümün bulunduğu defterler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

248 numaralı Mühimme Defteri’ni incelediğimiz zaman, dönemin ekonomik, sosyal 

ve idarî yapısına ışık tutacak çok önemli bilgilere ulaşmak mümkündür. Defterin konusunu 

oluşturan hükümlere bakıldığında, Mısır Valisi Mehmet ‘Âli Pâşâ’nın isyanı neticesinde bu 

duruma engel olmak maksadıyla alınan ve alınmaya çalışılan tedbirlerin büyük çoğunlukta 

olduğu görülmektedir. Mehmet ‘Âli Pâşâ ve oğlu İbrahim Pâşâ’nın isyancı ilan edilmesi ile 

beraber, bu duruma engel olunmak maksatlı askeri yapıyı kuvvetlendirmek için asker 

toplanması başta olmak üzere gereken maddi manevi bütün desteğin sağlanabilmesi amacı ile 

çeşitli yerlere hükümler gönderilmiştir. 1831-32 yılları arasına denk düşen hükümlerin konu 

yelpazesinin genel minvalde askeri ve ekonomik açıdan çok geniş olmasına rağmeni özellikle 

defterin kimi hükümlerinin siyasi ve idari alana ışık tutması hasebiyle büyük önem arzettiğini 

söylemek mümkündür. Öyleki Amerika ile ticari ilişkilerinin ilk nüvelerinin atıldığı konunun 

detaylarını ve Fransa ile Amerika tücarları ile ilişkilerin boyutlarının ne derecede olduğunu da 

defterimizin hükümlerinden öğrenebilmekle beraber, Yunanistan’ın bağımsızlık sürecinden 

sonra gerçekleşen dönem içerisinde, sınır anlaşmazlıklarının de hangi anlaşma çerçevesinde 

çözümlenmesi gerektiğine dâir konuları da defterin hükümlerinden öğrenebilmek 

mümkündür. Ayrıca şartlar ne olursa olsun sosyal devlet olmaktan hiç vazgeçilmediğini de  

gönderilen hükümler çerçevesinde görmekteyiz, öyleki zor şartlar altında yaşayan insanların 

hayatlarının kolaylaştırılması adına vergi muafiyetleri dahil sosyal yardımlar konusuna dâir 

hükümlerle bütün sosyal yapının tashihine çalışıldığını göstermekle beraber, gayr-i 

müslimlere ait, gerek yaşam koşullarının iyileştililmesi gerek ibadetlerini daha rahat 

yapmaları husûslarındaki hükümlerin defterin azımsanmayacak bir yekününü oluşturduğunu 

söylemek mümkündür. Bu konuda  özellikle fiziki bir sebeple hasar gören kiliselerin tamiri 

haricinde, zamanın geçmesi ile beraber harap olan kilise ve manastırların dahi tamirinin 
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hakkında da bir çok hükümle karşılaşmak mümkün. Şaşırtıcı hükümlerden bir tanesi  de, her 

alanda yenilik taraftarı olan ve fes giyilmesine ön ayak olan II. Mahmut’un,  bazı  kişilerin fes 

giymesini  yasaklamış olmasıdır. Bunun altında yatan sebep ise bu kişilerin feslerini adeta 

gizli bir bölme gibi kullanıp, sahte pasaportlarını burada saklamasıdır.  

Bu ve buna benzer hükümler çerçevesinden baktığımız zaman, Osmanlı Devleri’nin 

yaşadığı dönemlerin sosyolojik boyutlarını da anlanlandırabilmemiz açısından da genelde 

Mühimme Defterleri’nin, özelde de 248 numaralı Mühimme Defteri’nin önemi bir kere daha 

ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, hükümlerin tarihlerine baktığımız zaman, Osmanlı Devleti için, 

birçok yeniliği de beraberinde getiren sancılı bir dönem olması, bir yandan milliyetçilik 

akımlarının kendini en ağır şekliyle Osmanlı’nın üzerinde hissettirdiği bir dönem, öte yandan 

Mehmet ‘Âli Pâşâ’nın büyük sıkıntıya sebep olduğu  bu dönemde,  denge politikaları 

neticesinde ayakta durma çabalarındaki II. Mahmut’un padişahlığının son dönemlerindeki en 

çalkantılı döneme de denk gelmesi hasebiyle  defterin hükümlerin, XIX.yüzyılın ilk yarısında 

Osmanlı Devleti’nin politikalarının daha net anlaşılması ve bu dönemler ve daha sonraki 

dönemlere dâir araştırma yapacaklara büyük katkı sağlayacağı düşüncesi,  defterin içeriğini 

bizim için daha da önemli kılmaktadır.  
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248 NUMARALI MÜHİMME DEFTERİ (ORİJİNALİ) 
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