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Hz. MUHAMMED'İN BİR MEKTUBU -SATlN ALINMASI

ARŞİVCİLİK BAKIMINDAN DEGERi

ishak KESKIN

Diplomasi, devlet adamlannın veya bunların temsilcilerinin, ülkeleri
siyasi ilişkileri düzenleme faaliyeti olup, çoğunlukla siyasi konularla
bağlantı lı ve genellikle gizli yürütülen milletlerarası bir il işki şeklidiri. Diplomat
ise, oluştu ru lan politikayı kendi· hükumeti veya devleti adın a karşı ülkeler
nezdinde yürüten ve kendi ülkesi adı n a yapılan işten destek ve menfaat
sağlamaya çalışan görevlidir2. Diplomasinin hedefi, dev letleraras ı meselelerio
barış yoluyla halli ve muhtelif devletler arasında uyurnun tesis edilmesidir.
Devletlerarası anlaşmazlıklar; müzakere, arabuluculuk ve taraflarca seçilmiş bir
hakem usulüyle halledilir3. Bu şekl i yle diplomasi tarihin ilk yıllarından itibaren
hep var olagelmiştir. B u durum ister tarihin ilk y ı llan n da gelişmemiş toplumlarda, isterse eski Ön Asya devletlerinde, Hititler'de, Eski Mısır'da, YunanŞehir Devletleri'nde, R oma ve Bizans'ta ve B izans d iplomasisinden derin
şekil de etkilenen Rus diplomasis inde ve İsHim öncesi Türklerde he men hiç
deği şmeksizi n devam etmiştiı4.
arasındaki,

IIter Turan, "Milli Gücün Unsuru Olarak Diplomasi", Dı1r Politika, (1972), 11/4, 34.
2

HünerTuncer, Eski ve Yeni Diplomasi, Ankara 1991 , s. 1.

3

Muhammed Hamidullah, İslam'da Devlet İdaresi, ter. Kemal Kuşçu, Ankara 1979,

s. 245-46.
4

Tarih öncesi topluluklarda, eski Ön-Asya devlellerinde, Hititler ve Eski
Eski Yunan-Şehir Devletleri'nde, Roma ve Bizans'ta uygulanan diplomasi için
bkz. Hüner Tuncer, a.g.e., s. 1-16.; Bizans diplomasisinden etkilenen Rus diplomasis inin
temel karakterini, Çar J. Petro'nun İstanbul'a gönderdiği P. A. Tolstoy'a verdiği talimatlan
anlamaktayı z. Bu talimalın temel unsurlan Bizans di p lomasisinin karakterine oldukça
yakındır. Yukanda bahsi geçen Hüner Tuncer tarafından kaleme alınan eserdeki bilgilerle Çar 1.
Mısırlılar' da,
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Di ğer

milletlerde old uğu gibi islam öncesi Mekke Araplarının da, diplomasi ve yabancı lada münasebetler gibi konularda eski teamül ve adetlere sahip
olduğu bilinmektedir5. Kureyşliler, ticarı il işk ilerin düzenlenmesini sağlamak,
savaş hali ve soğukluk l arın giderilmesi için , kabile lere elçiler gönderirlerdi.
Mekkeliler (m. 467), mişim b. Abdülmenaf ve üç kardeşini , ticaret yapabilmek
maksadıyla Bizansl ı lar, Sasaniler, Rabeş lil e r ve Himyerliler (Yemenliler)'le
münasebetlerde bulunmak üzere bu ülkelere gö ndermi ş l er ve ticari mübadele
şartlarını tesbit etmi ş lerdir. Bundan sonra da kervan yo llarında in sanların ve
ticari emtianın hiçbir zarara veya yağm aya uğrarnam as ı ve geçi ş l erin serbestçe
sağlanm as ı için, kervan yolları üzerinde oturan kabile lerle de an tl aşmalar yaptık l arı bilinmektedir. Bu tarihten kısa bir süre sonra da M ekke'de, veraset
yoluyla gelen bir başkanın idaresinde ç alı şan bir daimi hariciye başkan lı ğının
ilk nüvesi o lu şmuştur. Mekkeliler, aralannda savaş hali ve soğu kluk bulunan
kabilelere gönderdikleri elçileri Adl b. Ka'b kabilesinden seçerler ve bu elçilere
"sefir münafi r" ü n va nı n ı veri rlerdi6. Gönderilen e lçiler, gittikleri yerlere
hed iyelerle giderler, iyi karşılanı rlar ve elçile re dok u nul mazdı. Elçi lerin dil
bilmeleri hususuna özen gösterilmesine rağmen , bazan yanlannda tercüman da
bulundurulabilirdi.

Hz. Muhammed, nübüvvet ile görevlendiri ldiği nde idaresini

y ürüttüğü

topmüslü-

luluk henüz bir cemaat niteliğini taş ıd ığından , Mekke' de Kureyşliler' in
manlar üzerinde u yguladıkları ambargonun k a ldırılmas ı hususunda Kureyş 
liler' le yaptığı müzakere ve görüşmel erin diplomatik bir vasfı bulunmadığı
be lirtilmektedir7. Ancak, Mecline' ye hicrelte n so nrad ı r ki , bir şehir-devlet
teşki latı içinde diplomatik faaliyetler kendisini göste rmiştir. Hz. Muhammed,
Petro'nun talim atı karş ı laştınl abi l ir. Çar 1. Petro'nu n talimatı için bkz. Akdes Nimet Kurat,
Türkiye ve Rusya: XVIII. Yüzyıl Sorıunda11 Kurtuluş Savaşı'ııa Kadar Türk-Rus Ilişkileri
(1798- 1919), An kara 1970, s. 2-3,15-1 6; İ slam öncesi Türklerde uygulanan diplomas i için
bkz. lbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İ stanbul 1997. s. 278.

5

Muhammed Hamidullah, isllim Peygamberi, ter. M. Sait Mutlu-Salih Tuğ,

İstanbu l 1969, II, 256; Mehmet İpşirli, "Elçi'' mad., Diyaııeı Islam Ansiklopedisi (DlA), Xl,

s. 3.
6
verilmiş

Hz. Ömer de bu kabileye mensup olup, islam'ın ilk yıllarında bu görev ona
ve müslüman oluşuyla da bu görev kendisinden alınmıştır.

Muhammed Hamidullah, Islam Peygamberi, ll, 258-259; Bu dönemde müşrik lere
sözlü davetleri de diplomatik faaliyetler çerçevesinde değerlendirenler bu lu nmak tadır.
Bkz. Mehmet Ali Kapar, " H.z. Peygamber'in Diplomatik Münasebet lerine Genel B akış",
Islami Araştırmalar, (1987), 5, s. 71.
7

yapılan
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Medine'ye hicretinin henüz ilk haftasınd a bölgede yerleş ik Arap ve Yahudi
kabileleriyle, bunlan bir şehir-devlet yapı sı içinde teşkilatiandırmak ve daha
sonraları da Medine ile Kızıl Deniz arasında oturan kabilelerle askeri ittifaklar
kurmak için giri ş ilen müzakereleri bi zzat yönetmiştir. Daha sonra l arı ise,
müslüman olduk lannı bildiren ve dü ş man kabilelere karşı yardım istenmesi
gibi nedenlerle, Arabi stan'ın çeşitli bölgelerindeki kabilelerden gelen elçileri
kabul etm i ştir. Nihayet ilk ciddi ve gerçek diplomatik faaliyet, Bedir savaşından
sonra (hicri 2. yıl), Habeşi stan'a göç eden müslüman muhacirlerin teslimini
isteyen Mekkeli müşriklerin Habeşistan'a bir heyet göndermeleri nin akabinden,
müslüman muhacirler lehinde tavassutta bulunmak üzere Amr b. Ümeyye edDarrırl'nin elçi olarak Habeşi stan'a gönderilmesiyle başlamaktadır.
Medine'ye hicretten sonraki ilk on yıl içinde Hz. Muhammed, yeni o lu ş
turulmaya çalı şılan Medine Şehir-Devleti' ne e ngel ve tehlike teşkil eden
unsurları büyük bir u stalıkla oıtadan kaldırdı ktan sonra, Arap Yarımadas ı ' nın
hakimiyetini eline geçirdi ve Arap kabilelerini tek bir yönetim altında teşkilatlan
dırmayı başardı&. Yine Kureyş'i n siyasi faaliyet ve tesirleri, askeri güçten çok
siyasi hareketlerle etkisiz hale getirilm i şti r. Yap ı lan üç savaş (Bedir, Uhud ve
Hendek Savaşları ), Kureyş'in askeri gücünü oıtadan kaldırmasa da psikolojik
açıdan morallerini çökertmek için yeterli oldu.
Hicretten (ın. 622), sonra Med in e-Şeh ir Devleti'nin kurulmasıy la devlet
yeni bir dönem başlatıl mış ve kurulmuş olan şehir devleti,
hükümranlık haklarına sahip o lacak şekilde teşkilatlandırıldıktan sonra; dini,
siyasi ve askeri alanlarda kararlar alınmış ve komşu devlet başkanlarıyla Arap
kabile reislerine, İslam··a davet için mektuplar yazıl mı ştır. Hz. Muhammed,
Medine ve çevresindeki Arap kabileleriyle irtibat ve ittifakı hemen tesis etmesine
rağmen , komşu devlet hükümdarlanna e lçi gönderme i şi ni Kureyş le yaptı ğı
Hudeybiye Musulahası'ndan hemen sonraya bırakmı ştır9. Bu diplomatik
girişime -irili ufaklı pek çok devletçiğe hüknı etmekte olduklarından- emirkomuta yetkisini elinde bulunduran büyük devletlerden baş lanmı ştır. Nitekim
resmi yazı şınaların hükml şahsiyeti temsil yetkisine sahip olan larla yapı lmas ı
geleneğinde

8
361-62.

Stret Atısiklopedisi, haz. Afzalur-Rahman ve ter. komisyonu, istanbul 1996, I,

9
Abidin Sönmez, Rasulullalı 'ın lslllm'a Dave/ Mektupları, Istanbul 1990, s. 58;
" Di plomatik" mad., DlA, IX, s. 360.
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gerekliliği lO, uluslararası

diplomatik usullere uygun bir davranış olduğu gibi,
karşı tarafın tepkisini çekmemesi ve hükümranlık hakianna saygı prensibi
açısından da önemli bir husustur. Hz. Muhammed, bu davranışıyla tepki
almamaya ve ilişkiler çerçevesinde evrensel bir Wihl dlnin peygamberi olarak
insanlığı İslam'a davet ve onları bu idealin etrafında toplamaya gayret etmiştir

Hz. Muhammed, ülkenin çeşitli bölgelerinde bulunan kabile şeflerine, zekat, vergi (cizye), toplayıcılarına ve kendi temsilcilerine 7..ek_tla ilgili düzenleme
ve kuralları, Kur'an'ın emirlerini, ınal ve toprakların bağış belgelerini ve farklı
nitelikleri ile diğer düzenlemeleri ihtiva eden pek çok mektup yazdırınıştır.
Ancak bu çerçevede yazılan en önemli mektuplar, Arap Yarımadası çevresindeki sekiz devlet başkan ı na yazılanlard ı r. Bu mektuplar, (h. 6. Y ıl da) Hudeybiye
Mus1Uahası'ndan sonra yazılmış ı ı ve mektupları götüren elçiler ise muvakkat
bir süre için gönderi lınişlerdir. Bu elçilerden başka, casusluk ve ticari' durumun
tesbitini yapmak üzere, diğer tarafla diplomatik ilişkiye geçilmezden evvel
buralara uzun zaman önce gönderilen elçiler de ınevcuttur12. İsHim'a davet
mektuplarını çoğunluk la aynı zamanda bir vahiy katibi de olan Zeyd b. Sabit ve
Ubey b. Ka'b yazınaktayd ı lar. Bunların yanında gizli veya aç ı k bir çok
hususların yazılınasında bunlar gibi daha birçok kiltip gö rev lendirilıni ş tir1 3.
Müslümanların diplomatik münasebetlerinin Hz. Muhammet dönemi de
dahil olmak üzere pek çok nedeni vardır14. Bunlar: Esir değişimi, İslam'ın
tebliği, bir üçüncü ülkede bir düşmanın teıtip ve desiseleri ne engel olma arzusu
veyahut yabancılar yanında kalan müslümanların içinde bulundukları şartların
ısl ah ı ve düzellilmesi, nikah talebi, mülteci müslümaniann geri gönderilmesini
talep, takviye güç gönderilmesini isteme, antlaşma ve muahedelerin ahdi ve her
türlü haber alma işleri gibi nedenlerdir. Yetişmiş nitelikli diplomat bulunmad ı 
ğından, durum ve şaıi lara göre en liyakatli kimseler elçi olarak gönderilmiş
Jerdir. Müslüman olmayan kimselerden dahi elçi olarak gönderilenler
bulunmaktaydı. Dini amaçlı gönderi len bir elçide; hitabet ve ikna kabiliyeti, dini

1O Abidin Sönmez, a.g.e., s. 45-46.
1 1 Slret Ansiklopedisi, 1. 464-65.

12

Muhammed llamidullah. İsitım'da Devlet İdaresi. s. 235-45.

13

Abidin Sönmez. a.g.e., s. 57.

14

Muhammed Hamidullah, fsltim Peygamberi, ll. 259-60,266; Mehmet lpşirli,
a.g.ınad., DiA, ı x. s. 4.
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eği tim , dini veeibeleri yerine getirmede titizlik, fiziksel düzgünlük -ki bu konu
Hz. Peygamber tarafından özellikle tavsiye edi lıniştir15- a lgıl ama kabiliyeti,
dürüstlük, bilgi ve kitabet yeteneği gibi vas ı flar aranan şartlardan dı. Suriye,
Irak ve Habeşistan'a elçi gönderilirken, daha önceleri o bölgelere gitm i ş
ki ş ilerd e n olmal arına ve özellikle gönderildikleri ülkenin dilini bi lmelerine
dikkat edilirdi. Terk edi lmeyen diğer bir husus ise, devlet büyüklerine verilmek
üzere elçilerle birlikte hediyeterin gönderilmesidir.

Gönderilen mektuplar, sadece davet niteliği taşımadığı gibi konuları ve
yazılış sebepleri de farklıdır 1 6. Bun l arı; yeni ant laş maların imzalan mas ı veya
eskilerin yenilenmesi, İslam'a davet, arazi ve bu a razileri n gelirlerinden atı yye
ler, eman ve tavsiye mektupları, memur tayinleri; vazifeterin tesbiti ve bu vazifeterin ifası sırasında davranış şek illeri, bazı kimseler hakkında istisna teşki l
eden hükümlerin tesbiti şek linde g ruplandırm ak mümkündür. İslam'a davet
mektuplanndan devletle r hukukunu ilgilendiren ler, is lam inancın a ait hususları
açıklamaktadır.İç hukuku ilgilendiren hükümler ise, müslüman olan yetkili lere
ve temsilcilere yine İslami inancın temel prensiplerini içeren ve bu doğrultuda
yapıl an tavsiyelerden ibaret olan bir genelge niteliği taşımaktadır. Bunlar, daha
çok fı khi hükümleri ve müslümanların görevlerini içermektedir.
Diplomatik münasebetlerde bulunmak üzere gönderilen elçilerin isimleri ve
gönderilclikleri ülkeler de şöyledir17: Habeş Mellki Necilşi'ye Amr b. Ümeyye
ed-Daınn, Bizans imparatoru Herakleios'a Di hye b. Halife ei-Kelbl, Mısır
İskend eriye Kıralı Mukavkıs'a Hatıb b. Ebi Beltea, Silsanİ imparatoru Hüsrev
Perviz'e Abdullah b. Huzilfe es-Sehml ve Yername l-Hikimi Hevze b. Ali eiH anefi'ye Salit b. Anır el-Amiri. M. May ı s 628 (h 7. yılı n başında) ve ayn ı
gü nde hareket etmiş olan bu elçi lerden başka, Gassan Mellki Cebele b.
Eyhem'e Şüca b. Vehb ei-Esedl, Busdi Valisi' ne Haris b. Umeyr ei-Ezdi ve
Ha ri s b. Ebi Şenıir'e, U ınan Hiikimleri Ceyfer ve Abd ei-Cülenda kard eş lere
Amr b. As ve Bahreyn Valisi Münzi r b. Sava'ya Alil b. Hadraml. Bu elçilerden
başka birçok elçiden bahsedilmektedir.

l5

Mehmet Ali Kapar, a.g.m .. s. 72-73.

16

Abidin Sönmez. a.g.e., s. 44-45.63-64.

17 Mehmet lpşirli, a.g.rnad., DlA, IX. s. 3; Abidin Sönmez, a.g.e., s. 59-60.
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Hz. Muhammed'in göndermi ş olduğu mektuplaramuhatap devlet başkan
lan ve kabile reisierinin tepkileri de farklı o lmu ştu r1 8. Bunları; mektubu
yırtarak sert tepki gösterenler, durumu ihtiyatla karşılayanlar ve davet sonucu
İsHim' ı seçenler şek linde üçe ayırmak mümkündür. Bizans imparatoru ve
Habeş Mellki gönderilen mektupl arı saygı ile karşı laını ş l ard ı r. Ancak bunların
aksine Sasani imparatoru ve Bizans'ın Şam Valisi Haris b. Ebi Şemir,
tepkilerini sert şekilde ortaya koymuşlardır. Bu davet karşısında Bahreyn Valisi
Münzir b. Sava da müslüman olmuştu r.
Komşu

devlet başkanları ve kabil.e r~islerine yazılan mektupların bir kısmı
itina ile korunınası sonucudur ki, asırlar sonra ortaya ç ıkmışlar ve değişik yoll(lrla bugüne kadar gelmişlerdir19. Çeşitli din ve devlet büyüklerine gönderilen
mektupların çoğu hadis ve İslam tarihiyle ilgili tarih kitaplarında kendilerine yer
bulmuşlardır. Bu mektup ların kimi devlet, kabile veya aile arşivlerinde saklanmı ş, kimi man astır kütüphanelerinde gizlenmiş, kimi de mukaddes emanet
olarak bohçalar içinde korunmuş olarak günümüze kadar ulaşmışlardır. Bunlardan İskenderiye Kralı ei-Mukavkıs'a, Bahreyn'de el-Ahsa Valisi el-Münzir'e,
yalancı peygamber Müseyliınetü'l-Kezzab'a ve Haıi s b. Ebi Şemir'e gönderilen
mektuplar, İstanbul Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Bölüınü'nde; Habeş
Meliki Necaşi'ye gönderilen mektup, Şam'daki bir şahısta; Bizans imparatoru
Herakleios'a gönderilen mektup, Ürdün' de; Sasiini Kisrası Hüsrev Perviz'e ve
Um~n Melikleri Ceyfer ve Abd el-Cülenda kardeş lere gönderilen mektubun ise
Lübnan Dışi ş leri eski bakanlarından Monsieur Henri Pharaon'da bulunduğuna
dair bilgiler mevcuttur. Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Bölümü'nde
bulunan ve El-Mukavkıs'a, Haris b. Ebi Şeınir'e. el-Ahsa valisi ei-Münzir'e ve
yalancı peygamber Müseylimetü'I-Kezzab'a gönderilen mektuplardan bugüne
kadar sadece el-Mukavlus'a gönderilen mektup teşhir edilmektedir20.
18 Abidin Sönmez, cı.g.e., s. 60-62.
19 Muhammed H aın idu llah, Hz. Peygamber'in Altı Orijinal Diplomatik Mektubu, ter.
Mehmet Yazgan, Istanbul J990, s. 73- ı 61.

20 ! 996 yılına kadar yalnızca llz. Muhammed'in el-Mukavkıs'a gönderdiği meklubun
Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Bölümü'nde teşhir edildiği bilinmekteydi. Bu yılda
yapılan envanter sayımı sırasında diğer üç mektubun da ülkemizde bulunduğu anlaşılmıştır.

EI-Mukavkıs'a gönderilen mektup, Sultan Abdülaziz zamanında satın alınarak lstanbul'a
getirilmiştir (Y.A.Hus. nr. 266/93 numaralı bir veslkada Ingiliz Alfred Wilkenson ve
Sardunyalı Lorenso Nceini'den 1277 tarihinde bir mektubun satın alındığı belirtilmektedir,
ancak mektubun kime yazıldığı hakkında bilgi verilmemiştir. Bu mektup, muhtemelen el-
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' Her resmi veslkada olduğu gibi Hz. Muhammed'in mektuplarında da bir
takım ortak özellikler bulunmaktadır. Devrin diplomasisi ve yazı şekli, gramer
yap ı sı , yazının yazıldı ğı malzemenin ve kullanılan mürekkebin yapılış tarzı
gibi özelliklerden yola çıkarak, bu mektupların orijinal nüsha olduklan na karar
vel'ilebilmektedir. Bu mektupların diplomatik özellikleri, devrin resmi yazış
malarında uygulanan diplomatik usuller bakımından da önem taşımaktadır.
Şimdi bu mektupların diplomatik ilmi bakımından önem taşıyan özell iklerini
beliıtelim:

günümüze kadar ulaşan orijinallerinden,
devlet başkanlarına gönderilenler parşömen, Arap kabile reisierine
gönderilenler ise deri üzerine kOfi yazı karakteri ile yazılırlardı21. Mektuplarda
devamlı yer verilen ve nadiren terk edilen temel unsur; Kur'an'da zikredildiği
ve bugün kullanıldı ğı şekl i y l e olabildiği gibi kı sa da yazılabilen besmeledir.
Unvan ve elkab, mektupların giriş kısımlarının temel unsuru olup, daima
muhafaza edilmiştir. Metnin kimden kime gönderildiğini belirten bu bölüm "min
fulan ila fulan " tabirinde en genel ifadesini bulur. Burada gönderenin ve
ardwdan gönderilenin ismi zikredildikten sonra, Allah'a hamd ii sena edilerek
belirtitmek istenen husus/hususlar aktarılır. Selclm, hitap ifadesinden sonra
veya metnin sonunda yazıl ırdı. Nihayet mühür ve imza ile mektuba son
verilirdi. Kullanılan mühür, Hz. Muhammed'in parmağindaki gümüş yüzüktü
ve bu olmadığında mektup, uygun şekilde çamurla mühürfen irdi.
Hz.

~uhammed'in mektuplarının

yabancı

Mukavkıs ' a yazılan

mektuptur.). EI-Ahsa valisi ei-Münzir'e yazılan mektup, bugün İstanbul
Mukaddes Emanetler Bölümü'nde 21/397 envanter numarasında kayıtlıdır.
Ya lancı peygamber Müseylimetü'I-Kezzab'a gö"nderilen ve 2 1/ 169 envanter numarasınd a
kayıtlı mektup ile Hari s b. Ebi Şemir'e gönderilen ve 21/674 envanter numarasında kayıtlı
mektup, yine Istanbul Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Bölümü' nde bulunmaktadır.
Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Bölümü ve varlığından yeni haberdar olunanlarla burada
bulunan diğer kutsal emanetler hakkında daha gen i ş bilgi için bkz. Tahsin Öz, H ırka-i Saadet
Dairesi ve Emanat-ı Mııktuldese, Istanbul 1953, S vd.; Mehmet Ali Eren, "Kutlu Belgeler",
Aksiyon ( 1996), 81 , s. 30-35; Hilmi Ayd ın , "Dünyan ın En Bahtiyar ve Müstesna
Emanethanesi: Hırka-i Safidet Dairesi", Tari/ı ve Medeniyet ( 1996), 31, s. 12-1 6; Hilmi
Aydın," 'Dest-mal'de muhteşem Teşhir", Tarih ve Medeniyet ( 1997), 34, s. 8-13. Hilmi
Aydın, "Mukaddes Emanetyeri miz", Tari/ı ve Medeniyet ( 1999). 61, s. 50-59.
Topkapı Sarayı

2 ı Muhammed Hamidullah, islam Peygamberi, ll, 260-6 1; "Diplomatik" ın ad., DlA,
IX, s. 362-63; Abidin Sönmez, a.g.e., s. 47-53; Mehmet Ali Kapar, a.g.m., s. 73.
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Diğer

taraftan bu mektupların orijinal olup olınadıklannı an la m a nın altı
kuralın ı Muhammed Hamiçlullah22: l) Müslüman olan veya bağlılıklarını belirten kabile le re yazılan ve yalnızca dini görev lerin yapılınası nı isteyen
mektup l arın sahih olduğu, 2) Görevleri değ il ya lnı zca haklan içere n veya Hz.
Peygamber döneminde olmayan şey l er ihtiva eden belgelerin uydurma
oldukları , 3) Tarihçilerio tarihte zikredilenlere uygun şeki lde bazı belgeler
uydurınuş olabilecekleri, 4) Uzun belgelerin tahrife daha müsait o ldu ğu ve
fa rk lılı kla n içerebileceği, 5) B elgelerin bazan yazım yaniışiarına sahip
olabi lecekleri ve 6) İn sanların kendi arzu ve kötü e melleri doğrultusunda asli
metne ilaveler yapmış olabilecekleri şeklinde belirlemişti r.
Çalışmanın asıl konusu bir Gassanl hükümdan olan Haris b. Ebi Şemir'e
yazılan

mektubun Osmanlı Devleti tara fından bir Fransız vatand aşı ndan satın
için yapıla n yazı şmad ır. Ancak, bundan önce, Gassaniler hakkında
bilgi vermek yerinde olacaktır:
alınması

Gassanller, Ye men'de yerleşik durumdaki Kahtanller' in Ke hlan kolundan
Ezd kabilesine mensupturlar23. Ezdliler, Yemen'de Serat Dağl arı 'nda yaşa mak
ta iken Ma'rib Su Seddi' nin tahrip olmas ı üzerine (m. 3. asır) ke ndile ri gibi bu
bölgede yaşamakta olan bazı kabilelerle birlikte göç etmek zorunda kaldı l ar.
Ezdlerden Umman tarafına gidenler Ezd Umma n, güney Suriye bölgesine
yerleşenler ise Ezd Gassan olarak bilinirler. Yine Ezd kabilesine mensup Evs ve
Hazrec kabileleri de Medine'ye yerleştiler24. Uzun bir yolculuktan sonra Suriye
bölgesine gele n Gassaniler, buranın o ldukça verim li durumdaki a razilerine,
doğal güzellikler ine ve kaynaklanna hayra n kalıp yerleş ıneye karar verdi ler25.
A ncak burada yerl eşik durumdaki ve Bizans'a tabi olan Kudaa kabilesinin
Dacaiın koluna mensup Selih Kabilesinin hakimiye ti altına girip, onlara, belli
oranlarda vergi ödemek durumunda bı raluldı l ar. Bir müddet sonra ise, vergi
ödemeyi reddedip savaşa tutu ş tular. Onları ağı r bir mağlubi yete u ğratt1ktan
sonra, Diınaşk ve Tedmür bölgelesini ele geçirdiler. Bizans-İran ili ş ki leri nde
22 Muhammed Hamidullah, el-Vesaiku 's-Siyasiyye: H:.. Peygamber döneminin siyasiidari belgeleri. ter. Vecdi Akyüz, İstanbul 1997, s. 22-26.
23

Ahmet Subhi Furat. Arap Edebiyatı Tarilıi. Istanbul 1996, 1, 23, 25-26.

2 4 Gasssfinller, Isiılın tarihinde önemli bir rol oynayan Evs ve Hazrec kabilelerine
Medine'de yerleşik durumdaki Yahudi kabilelerine karşı destck vererek bölgede önemli bir
siyasi rol de oynamışlardır (Ahmet Subhi Furat, a.g.e., s.26).

25. Ahmet Ağırakça, "Gassfiniler" mad., DİA, XIII, s. 397-98.
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hep Bizans'ın tarafında yer aldılar. Ara l arından birçokları da hı rı stiyan oldu.
H akimiyetlerini bölgedeki diğer Arap kabileleri ne de kabul ettirerek yönetimIerini Kuzey Arabistan'a kadar geniş lettiler. Emi rleri II. 1-Hlris b. Cebele
zamanında (m. 529-569) hanedan e n ihtişamlı dönemini yaşad ı. Haris'in
ölümünden sonra Hlrel iler, Gassan topraklarına büyük bir sal dırı düzenlediler,
ancak savaş, Gassanl ı lar'ın galibiyetiyle son uç l andı. Daha sonraları , m uhtemelen Bizans ve Urfa Monofizit kil i seleıi arasındaki rekabetten kaynaklanan bir
sürtüşme sonucu kendisine düzen lenen bir suikastten sonra Münzir b. Haris,
Bizans ile olan i li şkilerini üç yıl boyunca kesti . Hlreliler'in Suriye topraklanna
sürekl i sa l dırı l arda bulunmaları B i zans'ın güney sınırını tehdit ettiğ i s ırada
İmparator, Gassanlı l arla anlaşma yolunu seçti. Hlrelile r' i tekrar mağ l up eden
Gassan!lerle Bizans il işkileri, bölgede görevli bulunan Bizans l ı yetkili lerin
tesirleriyle tekrar bozuldu ve Gassanl hükümdarları ard ı ard ı na tutu kl andılar.
Bunun üzerine Gassanl'yi oluşturan kabi leleıin her biri kendi reisierini seçerek
s iyasi birliği bozmay ı tercih ettiler. Sasaniler' in iş i ne yarayan bu dağılın ı şl ık
hali, Sasani Kisrası H üsrev Perv1z' in bölgeye düzenlediği bir sefer sonucunda
bölge -idaresinin el değişti~mesine neden oldu (m. 613-614). M . 61 O yılında
tahta çıkan Herakleios, İ mparatorluğu toparlad ı k tan sonra, Sasa ni ler' i Ninova'da ağır bir m ağ l ubiyete uğratarak (m. 628) Suriye'yi tekrar ele geçirdi. Bu
dönemde Gassanl sarayında, son Gassani hükümdan o lduğu kabu l edilen
Cebele b. Eyhem ad ı nda bir hükümdar bul unmaktayd ı. Baz ı A rap kabilelerinden o luşan 12.000 kişilik orduya ku mandan l ık eden Cebele, Bizans ordusunun
İslam ordusuna Yerınük Savaşı'n d a yeni lmes i üzerine kendi toprakla rı na
çeki lmek zorunda ka l dı. Al ı nan mağlubiyet sonunda Cebele, müslüman olmay ı
ve cizye ödemeyi kabu l etmediği için, beraberindeki 3.000 kişiy l e birl ikte
Bizans'a iltica etmeyi tercih etti.
Gassanller' le siyasi i lişk i ler, H udeybiye Musiilahas ı 'ndan (h. 6) sonra yazılan İslam'a davet mektup larıyla başlamaktad ı r. Dönemin etkili olan Gassanlı
reisierinden Haris b. E bi Şem i r'e, Cebele b. Eyhem'e ve Busra Valisi' ne d iğer
yabancı hükümdarlam yazıl an mektuplar gibi aynı din! gaye i le bu mektuplardan gönderilm iştir26. Cebele'ye gönderilen mektubu n metni muhafaza edilmemiştir. Y ine elçini n hedefine u laşmadan öldür ülmesinden olsa gerek Busra
Valisi'ne gönderilen mektup da aynı şeki lde söz konusu olmamıştı r. Haris'e

26 Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi.! , 216- 17.
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gönderilen mektubun metni ise bazı kaynaklarda belirti l diğ i şekliyle aşağıya
alınm ı ştır27:

"Rahman veRahim olan

A llah ' ın adıyla,

Allah'ın

Rasülü Muhammed' den Hilris b. Şemir'e: Selfim, hidayete tabi olanlar,
Allah'a inanan ve O' nu tasdik eden kimseler Uzerine olsun! Sizi bir tek olan, eşi ve
benzeri bulunmayan Allah 'a inanınaya davet ediyorum. Ülken (seninle gilven içinde)
kalacaktır.

MUhür:

A ll ah'ın

ResO lU Muhammet

Hz. Muhammed, büyük devletlere tabi küçük dev le t ve kabi le reisieriyle
o la n diplomatik münasebetlerine, bu devlet veya kabi le reis ierine hükmede n
büyük devletlerle kurmaya çalıştığı diplomatik nıünasebetlerden ve elde etmeyi
umduğu yararlanndan ümidini kestikten sonra başlamıştır. Nit~im B izans ve
Sasani İmparatorlukl an na yazılan mektuplardan umulan sonuçların alınamama
s ı üzerine, bu imparatorluklam tabi devlet ve kabilelerle diplomatik münasebete
geçilmiştir28. Bu dönemde Bizans'a tabi devletlerden bir ta nesi olan Gassanller,
geçirdikle ri uzun ve çalkantı lı bir dönemden sonra siyasi bütünlüklerini de
kaybetmi ş le r ve devleti oluşturan kabi le te rin her biri ayrı birer siyasi birlik
oluşturarak kendi reisierini seçmişlerdi. Bu nedenledir ki Gassan lı üç ayr~ emire
(muhtemelen en etkili güce sahip olanlara) is lama davet için me ktup lar
gönderilmiştir. Bu emirler Şam valisi ve aynı zamanda Bizan s 'ın siyasi desteğini sağlamış o lan Ha ris b. Ebi Şemir29, Busrtı Valisi ve Cebele b. Eyhe m'dir30. Cebele' ye gönderilen elçinin ve Bus ra Valisi' nin is imleri hakkın da
bir bi lgiye sahip değili z. Busra Valisi'ne elçi olurak gönderilen Umeyr ise, bir
Gassan reisi olan Şu rabbi l b. Amr tarafından Mute'de önce tutuklanıp ardından
ö l dürülmüştür3ı.

27 Sfret Ansiklopedisi, s. 47 ı; Söz konusu mektup, M . Hamidullah, islam
Peygamberi, 1, 21 7; el- Vesiiikıı's-Siyasiyye, s. 140, tarafından da verilmiş olup, ifadeler
anlam değişikliğine mahal vermeyecek şekilde, bazı farklılıklarla birlikte aynıdır. Mektubun
Mukaddes Emanetler Bölümü'nde bulunan orijinal i için Ek ı 'e bakınız.

Topkapı Sarayı

28

Muhammed Haınidullah. Hz. Peygamber'in ALtı .. , s. ı 15. ı 60.

29

Stre/ Ansiklopedisi, s.47 ı.

30
3ı

Muhammed Hamidullah, [ç/am Peygamberi, 1. 216-17.
Bu kriz Hz. Peygamber'in Mute seferini dUzenıcmcsine neden olmuştur.
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Konumuzun temelini teşkil eden Hz. Muhammed'in Gassani hükümdarına
yazdığı mektup ile ilgili asıl yazı şma, 1283 tarihinde bir Fransız vatandaşı olan
François Perpenyan ' ın 32 elinde bir name-i saadet bulunduğu haberinin alınmas ı
hasebiyle Paris'ten getirtilerek Meşihat ta rafından incelemeye alınmasıyla baş
lamaktadır33. François Perp~nyan innalı arzuhale göre Şam Meliki'ne yazı lmı ş
olduğu belirtilen mektup, nezd-i aliele değerlendiril eceği ümid iyle bu şahı s
tarafından üçbinbeşyü z liraya satın alınarak İstanbul 'a getirilmi ş ve mektubun
sıhh at bakımı ndan bir incelemeye tabi tututmasın ı i stemi ştir34. Mektubun sıh
hati için Hazine-i hümayGn Vekili Dairesi'nde Ders Vekili ve Saray-ı hümayun
Hacası'ndan olu ştu rul an ilk komisyon toplanmı§ ve mektubun orijinal o ldu ğu
yönünde karar verd ikten sonra durumun daha sağlıklı şe kilde görü ş ülmes i ve
karara bağlanmas ı için Meşihat'in konu hakkındaki müta.Jaası 29 Ağustos ı 866
( ı 8 Rebi'ü' -ahır 1283) tarihli arz tezkiresi yle istenmi ş tir. Meşihat ise konu
haklandaki görüşünü;
... deri üzerine hatl-ı kOfi ilc muharrer olmas ına ve ba'zı mahallinin fersudc bulunnazaran kadim bir şey olduğu nünıayan ol muş ise de bu babda şu rOt- ı isnad u
ıivayet bi ' l-killliyyc mefkOd ölub, ınuııkati'ü 's-siibOt o lduğundan başka Haris b. Bb!
Şemir Gassfini'yc irsal buyrulup sOreL-i şerifesi Mevcllıibii'l- lediimıiye'de35 mulıarrcr
ve mebsOd olan narne-i ali-i hazret-i hilfifet-penahiye ba'zı kelimiit u hurOfı gayr- ı
muvafık görülmüş olrnağla, namc-i mczkOrun namc-i saadcı-nebevi olduğu şer'an
rehin-i merkez-i sübOt u sıhhat olamadığı ve bu halde namc-i sa'lldetdir dcnilerek
kaviyyen hükm olunamayacağı .......
masına

şeklinde biıdirmi ştir36.

Bu kısa rapordan da an l aşılacağı üzere uygun olmayan
kelime ve harflerin metin içerisinde z ikredilmi ş o lması düşüncesinden hareketle mektubun Hz. Muhamıned'e aidiyetine kesin olarak hükmedi leıneyeceği
sonucuna varılmıştır. Ne var ki uygun görülmeyen bu harf ve kelimelerin neler
oldukların a dair bir bi lgi nin veril mem i ş ol ması, satın a lınması dü şünülen
bazı

32 Mabeyn-i hümfiyOn'a gönderilen sadareltezkiresinde (Y. A . Hus., nr. 278/39,1ef 1)
sözkonusu şahsın Latin ırkından olduğu belirtilmektedir. Ancak ismin sonundaki 'yan'
ekinden milliyetinin Ermeni olabileceğ i ihtimalini göz ardı etmemek gerekir.
33
34

Yıldız Sadarcı Hususi (Y. A. Hus.), nr. 266193.

35

Şahabc'd-d in Ebi Abbas Ahmed b. Muhammed ei-Gassalani (ölümü h. 923), ei-

İrade Meclis-i Mahsus (i. Meclis-i Mahsus), nr. ı 319.

Mevô.lıibii'l-lediimıiye bi'l-Metılıii '1-Mu/ıammediye, ter. Abdülbiiki (Şair Baki), Istanbul

Üniversitesi Yazınalar Kütüphanesi , nr.. 7356 (tarihsiz), 1. vr. 155b.
36

İ. M eclis-i Mahsus, nr. I 3 I 9

266
mektubun rivayetlerle bizlere kadar ulaşan metinle karşılaştırıtmasına mani
Komisyonun tarafından yapılan bu incelemeden sonra me ktubun
orijinal olamayacağı istikametindeki cevap, Perpenyan'a bir irade ile bildiri lmi ş
ve mektup ad ı geçen şahsa geri iade edilerek konu kapatıl mıştır.

olmaktadır.

Ancak bu tarihten on yıl sonra, yani 129337 senesinde yine aynı şahsın
elinde bir kıt'a name-i celfl-i hazret-i Peygamber! bulunduğu habe ri üzerine
mektup, İsta nbul 'a getiıtilmiştir. Bu tarihte yapılan yazışmalara ulaşmak mümkün olamamıştır38. Ancak, daha sonraki yıll arda yapılan yaz ışmalardan ; ikinci
kez yapıl an incelemeden mektubun orij inal o ldu ğu hükmüne vanldı ğın ı , dörtbin liraya salın alma akdinin Meşihat tarafından yapı lmış olduğunu ve bu bedelin bir irade ile maliyeden ödenmesinin istend i ğini anlamaktayız. Daha sonraki
yıllarda yap ılan yazışmalar ile ödenınesi gereken bu miktarın ödenmed i ği ni ve
yazı şma ların s ürdü ğünü görmekteyiz. Bunun üzerine Maliye ve H ariciye
Nezaretle ri ' ne, eski kayıtların gözden geçirilmesi hususunda yazı yazılmı ş tır.
Yapıl an araştırma sonucu Fransa sefaretinden gelen takrir tercümelerinin
Sadarete havale edi ldiği ve H azine tarafın d an bu hususa dair bir kaydın
bulunamadığı belirtilmişitir. Daha sonra ise konu hakkında bilgisi olabileceği
düşüncesiyle dönemin sadrazaını Said Paşa'dan damalumat edinilmesi ve ne
yapılması l azım geldi ği hususunda kendisiyle müzakere yapılması istenmiştir.
Elimizdeki malumarn göre mektubun ikinci kez i sranbul'a getirtildiği tarihle ilgili
mevcuttur. !Bu çeli şki mektubun, ı 292 tarihinde M eşihat tara fından M ııbey n-i
Hüm§.yun'a teslim edild i ği şek lindedir. M addi bi r hata sonucu tarihin farkl ı kaydedilmiş
ol duğunu söyleyeb!l i ri:ı. Tarih farklılı ~>ı için bkz. Y. A. H us., nr. 235/28, lef 2.
37

çelişki

38 Meşi'hat Amed defterlerinde yaptığımız araştırma ile mektup üzerinde ikinci kez yapılan

inceleme ve Hz. Muhammed'in Hliris b. Şemir'e göndermiş olduğu mektubun François
Perpenyan adında bir zaua bulunup huzOr-ı hilfifet-pen§hlye arz olunması ve söz konusu şahsa
verilecek dörtbin liranın tesviyesi hakkındaki Meşihat raporunun 7 Haziran 1876 ( 15 Cem§ziye'l-evvel 1293) tarihinde Sadaret'e gönderildiğini anlamal<tayız. Defter üzerinde düşülmüş olan diğer kayıtlar ile söz konusu yazışmaların 12 Haziran 1876 (20 Ccm§ziye' !-evvel
1293) tarihinde Meclis-i Mahsus'a takdim edildiği, 2 Mart 1884 (5 Cem§ziye' l-evvcl 1301)
tarih ve 96 numaralı ir§de-i hususiye ile ve daha sonraları da 26 Ocak 1884 (28 Rebi'ü'l-evvel
1301) tarih ve 1203 n umaralı H§rici ye tezkercsi i le birleştirildiği notunun düşüldüğünü tesbit
ettik (ayrıntı için bkz.; BEO. N.G.G . Dcfterleri, nr. 529). Bu ip u ç l arı doğru l tusunda
yaptığımız araştırma neticesinde; söz konusu rapora ve Hari ci ye ıcıkeresine ul aşmak mümkün
olamadı. Ancak daha sonraki y ıllarda yapılan yazışmalardan bu seferki raporun neticesinin
olumlu olması sonucu mektubun dörtbin liraya satın alın ma sı n ın kararlaştırıldığını

.........evrôk-ı meı.kCıre meyônuula bulunan bir tezkire-i meştlıarde nCime-i alt-i mezkumn
emsiiliyle bi't-tatblk salıi/ı ü salim olduğu talıak.kıık iderek nıerkumwı dörtbin liraya irı.i'l
edilmiş olduğu....... şeklindeki ifadeden anlamaktayız ()'. A. Hus., nr. 257/64, lef 1).
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Said Paşa, 6

Mayı s

1890 (17 Ramazan 1307) tarihli tezkire-i aliyyeye cevaben
yazdığı yazıda39; paranın Hazi'ne-i Maliye'den ödenmesinin gerekti ğini , eğe r
öd e nmemiş ise bunun bir sebepten kaynaklandığını, kendisinin Sudaret
görevine o l ayın meydana geldiği tarihten üç yıl sonra ba ş ladığını, bundan
dolayı söz konusu dörtbin liranın ödenip ödenmediğine dair bir bilgiye sahip
olmamasın ın tabii o l duğunu , Sactareti s ırasında adı geçen şah ı s tarafınd an
kendisine doğrudan bir müracaatın olınayış sebebinin ise 1296 tarihinde tesis
olunan DüstCtr'un zeyllerindcn birinde40 belirtilmiş ohin kural gereğince her
konunun ilk önce ait olduğu nezaret ve daire tarafı ndan görülmesi ve neticesinin
bu nezaret veya daireler tarafından Babı a li 'ye bildirilmesi hükmünün getirilmi ş
olduğunu ve bundan dolayı konuyla ilgi li yaz ı ş ın a ların ilgili nezaret veya
daireler vasıtası yla Babıa li 'ye havalesi yap ılmış ise kayıtlannın Babı~l i ve ilgili
neziiı·et ve dairele rde bulunabileceğini beyan etm i ştir. 29 Ekim 1890 ( 15
Rebiülevvel 1308) tarihli Meclis-i Mahsus mazbatas ından41; 6 Ağu stos 1877
(26 Receb 1294) tarihli tezkire-i hususiyeye göre mektup bedelinin ödenmesi,
Fransa Sefaı·eti'nden gelen yazı ya göre de Perp en yan ' ın söz konusu mektubu
beş bin liradan fazla bir bedel ile satın aldığı ve bazı imtiyazlar elde edebileceği
(nişan-ı all) ümidiyle dörtbin liraya razı o lduğu , ancak umduğu imtiyazlan elde
etmeye muvaffak olamadığı , borç ile satın aldığı mektup için epey bir miktar
faiz vermekte olduğu , bundan dolayı dörtbin l i ran ın geçen süre içindeki faiziyl e
beraber ödenmesini i stedi ği, zaten mektubu İngiltere Müzesi (British
Museuın)' nin daha fazla bir miktar ile satın alına talebinde bulundu ğu, eğer
beşbin lira verilirse kendisiyle anlaşmanın mümkün olabil eceğ i şeklinde bilgiler
edinmekteyiz. Bu seferki yazışmalarda Perpenyan'ın ilk arzuhalinde mektubu
üçbinbeşyüz liraya satın aldığını belirten ifade unutulmu ş görünmekted ir.

39 Yıldız Esas Evrak (Y. E. E.), nr. 82115.
40 Sadriizam Said Paşa'nın sözünü ettiği "Nezfiretlerle Devfiirdcn Sadfireıe Yazılacak
Tezkirelere Dfiir Tezkire-i Samiye" için bkz. DUstOr, 1. Tertip zeyli, 1, 12-13.
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tarafından

Yıldız Sadaret Resmi (Y. A. Res.), nr. 52/29, lef 2. Aynı vesikada n Hz. Ali

kaleme alınan Kadr SOresi'nin mektupla beraber satın alındığı anlaşılmaktadır.
Nitekim Haris'e gönderilen mektup ilc Kadr SOresi'nin aynı envanter numarasında kayıtlıdır.
Ancak diğer bir vesikada başka bir Kadr SOresi'nin satın al ın masından bahsedilmektedir
(Y.A.Hus., nr., 266/93). Ancak Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Bölümü' nde Kad r SOresi
şimdilik bir nüshadır. Kad r sOresinin Topkap ı Sarayı Mukaddes Eml'lnetlcr Bölümü'ndeki
orijinali için bkz. Ek 2.
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Daha sonraki yıllarda da mektup bedelinin ödenmesi yahut geri verilmesi
talebi ile alakah yazışmalar devam etmiştir. Mektup bedelinin öden ıneınesi veya
mektubun geri verilmemesi, Fransız sefaretin in de konuyu ı srarla takip
etmesine ve defaatle iltimasta bulunmasına neden o lmuştur42. 12 Mart 1892 ( 13
Şaban 1309) tarihli yazışmadan prosedürlin halen sürüyor olduğunu ve daha
önce beşbin liraya ikna olan Perpenyan'ın dörtbin lira üzerine faiz istemesinden
dolayı kabule yanaşmadığın ı anlamaktayız. Bunun için de Perpenyan'ın beşbin
liradan daha az bir bedel ile ikna edilerneyeceği düşünülınl.iş ve bu miktara adı
geçen şahsın ikna edilmesi istenmi şti r. Ancak 30 Temmuz 1892 (6 Muharrem
131 0)43, 6 Ekim 1892 (15 Rebiü levvel 131 0)44 ve 20 Temmuz 1893 (6
Muharrem 1311 )45 tarihli aynı istekleri havi yazışınalardan beşbin liramn
ödeomediğini ve mektubun da geri verilmediğini öğrenmekteyiz.
Son olarak Perpenyan hakkında hangi amaçla yapı ldığı açık olmayan bir
tahkikat da gerçekleştirilmiştir46. Bu tahkikat sonucu; Perpenyan'ın Latin
ırkından, eşinin ise Ninos Adası sakinlerinden olduğu, çeşitli işlerle ilgilendiği
ve pederi nin isminin de Perpenyani iken sonralan ismin sonundaki (i) harfinin
atılm ı ş olduğu tesbit edilmiştir.
Buraya kadar yapılan yazışmalar; mektubun Hazine-i hassa'ya konulduğu
nu göstermektedir. Ancak, yazışmalardan mektup bedelinin ödenmiş o lduğuna
dair bir bilgiye ulaşmak da mümkün olmamıştır. Mektubun, Topkapı Sarayı
Mukaddes Emanetler Bölümü'nde bulunduğuna göre bedelinin de ödenmiş
o lması gerekir.
Ayrıca

mektubun sahih olduğuna dair Meşlhat tarafından yapılan tatbik ve
tereddütler mevcuttiLlr: Meşi hatce yapılan iki ayrı
değerlerdiı·menin olumlu ve olumsuz gibi tamamen birbi~·leriy le çelişki li sonuç
verınesi oldukça ilginçtir. Yapılan işlemin farklılık arzetrne gerekçelerini tahmin
etmek de güçtür. On yıl sonra değişen ne olmuştu? Hiç şüphesiz ilk akla gelen
komisyon üyelerinin değişmiş olduğu ve görevi suistimal ile alakah bir hususun
tahkik

i şlemi hakkında

42 Y. A. Hus., nr. 257/64, Jef 1.
43 Y. A. Hus., or.. 263/24.
44 Y. A. Hus., nr., 266/93.
45

Y. A. Hus., nr., 278/34, lef 1.

46 Y.

A. Hus., nr., 278/39, lef 1.

269
olabileceği

Diğer

(gerçi bunu imtina ederek belirtmek durumunday ı z) yönündedir.
bir ihtimal ise, bu tür işlemler için somut bir metodun uygu tanmıyor

olmasıdır.
Diğer

taraftan mektubun satın ahnına sürecinin arşivci lik aç ı s ından değer
lendirilmesinin yapı lınas ı son dönem Osman lı bi.irokrasisi veslkalar üzerindeki
i ş lem hızı ve daireleri n kendi bilgilerinden ne ölçüde yararlanabildiklerinin ve
yararlandırabildiklerinin tespiti itibariyle de önem arz etmektedir. Arşiv vesikalarının muamele bakımından analizlerinin yapıl abilmes i , Osmanlı bürokrasisinin organize olu ş biçi mini , bürolarının işleyişini ve yazı ş m alarda izlenen
prosedürleri vuzuha kavuşturması açıs ından da öneme sahiptir. Bu husus,
Osmanlı idari yapılanm ası bakımından ayrıca önemlidir. Yazışınayı bu bakım
dan ele alacak olursak, Osmanlı idari yapılanması, bürola rın iş leyişi, yazı şma
larda izlenen prosedür ve kurumların bürolarındaki bilgilerinden yararlanabilirlikleri hakk ınd a bir tak ım ip uçları elde etmemiz mümkündür. Bir kere
yazışman ın yapıldığı Tanzimat sonrası daha doğrusu ll, Abdülhamit dönemi ni
klasik dönemden ayıran kesin işaretiere sahibiz. Decemralization çağı47 olarak
ifade edilebilen klasik dönemde bir başvurunun yerine getirilmesi daha doğrusu
başlayan bürokratik bir işlemin tekemmü lünün bu kadar uzun bir döneme
sarkınas ı örneğine-timar tevcih işlemleri hariç- pek rastlanmaz. Bu dönemin
temel özelliği, başvuruy l a baş layan bürokratik bir i ş l e min ayn ı veslka üzerinde
düşülen ek kayıtlarla (derkenarlarla) taınamlanınas ıdıı48. Öyle ki, bir vesika
üzerinde 8-10 veya daha fazla kaydın dü şil imes i oldukça o l agandı. Kullanılan
birtakım i şaretler sayesinde de aranılan bilgilere çok kı sa sürede ulaşmak
mümkün olmaktadır49. Satın alına prosedüri.iyle ilgili yazı şınaların yıllar alması
47 Halil lnal cık , "Şikayet Hakkı : Arz-ı hal ve Arz- ı ınahzarlar", Osmanlı
Ara~ttrmaları, say ı

48 Hal il

VII-VIII, 1988, s. 43.

lnalcık, ''Osmanlı Bürokrasisinde Aklarn ve Muameliit", Osmanlı

Araştırmaları, (1980), 1, s. 6-1 1. Yazıda vesikalar üzerinde yapılan
şeklinde numaralandınlarak ayrıntılı biçimde verilmiştir.

tüm

işlemler

örnekler

Halil lnalcık , "Osmanlı Bürokrasisinde Aklarn ve Muamellit". Osmanlı
(1980), 1, s. S. Müellif makalesinde, Avlonya Defteri üzerinde yaptığı bir
deneme ile herhangi bir kaydın beş on dakika içerisinde bulunabileceğini tespit ettiğini
beliı1mektedir. Burada bilgiye erişim hızından, bir başvurunun ilişkili bulunduğu depodaki
kaydına ulaşı ldıktan sonraki evre kastediliyor olmalıdır. O dönemde kullanılan tas nif
sistemleri ve işaretleriyle belirtilen süre içinde bir başvuruyin başlayan prosedürün arşivdeki
veya depodaki ilgili kaydına ulaşmanın i,~lem hızı bakımından mümkün olmadığını ayrıca
belirtmek yerinde olacakur.
49

Araştırmalart
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ve ulaşılabildiği kadarıyla da kesin olarak vuzuha kavuşturulamamış olması,
son dönem Osmanlı bürokrasisinin büyük bir zaaf içerisinde bulunduğunu
açıkça ortaya koymaktadır. Buna karşın klasik dönem Osmanlı bürokrasisinin
temelinde var olan hızlı muamelenin ve bürokraside tıkanıklığın pek ender
yaşanan bir durum olduğunu beliıtmek yerinde olacaktır. Bürokraside artık
yerleşmiş dummdaki bu hızlı muamele melekesi, zamanla devletin gelişmesi ve
ardından duraklamave zayıflama ile birlikte gelen problemlerle birlikte devletin
diğer kurumlan gibi büyük bir bozulma içine girmiştir.
Devletin genelinde yaşanan buna benzer problemler bir takım önlemlerin
zorun lu hale getirmiştir. Ve nihayet devletin aksayan kurumlarını
ayağa kald1rabilmek için imparatorlukta son yüzyılın ilk yarısında kesin çizgileriyle ortaya çıkan yenilikçilik ve modernleşme hareketlerine şahit olmaktayız.
19. yüzyılda başlatılan ciddi ve köklü reformlar sayesinde gerilemeye ve
değişen dünya şartlarına karşı devletin daha dinamik hale getirilmesi ve daha
profesyonel bir bürokrasiye sahip olunması, dolayısıyla bu ölçülere sahip bir
devletin varlığı sağl anmaya çalışıldı. Ancak alınan tedbirler beklenen neticeleri
beraberinde getirmesi için yeterli olamadı. Aksine devlet daha ciddi ve
genişleyen bürokrasiyle büyük sıkıntı lara maruz kaldı. İdari yapıda vuku bulan
sürekli daha fazla merkezlleşme, bürokraside yaşanan temel problemierin
kaynağı olarak kendisini hissettirdi. Bu oluşan tabloya rağmen Il Abdülhamid
tarafından Babıali'nin neredeyse devre dışı bırakılarak ve idari birimlerin bazı
bölümlerinin dengi bürolannın Yıldız Sarayı dahilinde oluşturulması
neticesinde Babıall'den bilgi akışı büyük ölçıüde kesildi. Ancak Babıaii
fonksiyonlarını kaybetmedi; bunun aksine faaliyet ve iş hacmi giderek artmaya
devam etti. Bu dönemde Babıfıll bürolarında ihtisaslaşmanın sağ landı ğ ı , iş
takibinin daha da kolay.laştığı ve ast ve üstler arasındaki · evrfıkın ulaşım
süratinin arttığı belirtilmektedir50 Ancak durumun hiç de böyle olmadığını,
yukanda sözü geçen mektubun satın alma işlemi sı rasındaki muamelenin
yıllarca sürmesinden ve bundan da önemlisi resmi bir dille ifade edilmiş olan
satı n alınayla ilgili kayıtların Hazine-i hassa'da bulunamayacağı şeklindeki acı
itiraf açıkça ortaya koymaktadır. Bu noktada nezaret ve dairelerio ihtiyaç
duydukları s ıhh atli ve nitelikli belge ve bilgiyi yeterli derecede kullanınada bir
takım problemlerinin o lduğun u , bundan dolayı bu kurumların idari konularda
alınmasını

50 İlber Ortaylı, "l l. Abdiilhnınid Devrinde Taşra Bürokrasisinde Gayriınüsliınler'',
Sultan ll. Abdüllıamid ve De ı,ri Semineri -/Jildiriler-, istanbul 1994, s. 165-166.
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yeterli derecede yararlanamad ıklarını , eksik bi lgilen me domuamele terin tamamlanamadı ğı nı , kay ıtların düzenli tutu l masında
güçlükterin yaşandığını, k ı saca Os manlı kurum l arı nd a yeterli ve e tkin bir belge
yönetimi alt yapısın ın maalesef olu§turulamadığ ı nı bel irtmek mümkündür.
Kayı tl arın tutu l duğu ve korundu ğ u dai re ve b üro l a rın, sahip olduk l arı
varlı kl an kullanabildikleri ve ku llandırabi ldiklcri ve de gelecek nesille re sağlıklı
biçimde ula§tırab i ldikleri ölçüde kurumsal bir fonk s iyona sahip olabileceklerini
de yine burada ifade etmek gerekmektedir.

ar§iv

kayıtlarından

l ayısıyla. da

Durumun daha belirgin şeki lde tespitinin yap ıl abi lmes i için Ziya Paşa'nın
Londra'da yayınlanan Hürriyet Gazetesi ' nde yazdığı iki ayrı örnekten burada
bahsetmek yerinde olacaktır: Olay ın ilki Mü tercim Mehmed Rüşdl Pa§a ( ı 8 ı ı
l 882) ile alakalıdır ve onun ikinci seraske ri iğ i s ı rasında meydana gelm işti r.
Mütercim Mehmed Rü şdl Paşa ikinci seraskerli ği sırası nda B ab ı li li 'ye top
arabalannda kullanılmak üzere kereste talebiyle bir evrak gönderir. Ancak evrak
nezaretten nezarete gönderilir ve birkaç ay sonra tekrar Paşa' n ın eline gelir.
Daireden daireye gönderilişi s ıras ında evraka yapıl an e klemele r dosyay ı bir
ağaç kadar kalın bir tomar haline getirir. Neticede meseleni n hall i için kendisi de
tekrar evrak gurubunu nezaretlerden birine havale etmek durumunda kalır.
Evrak tekrar kendisine geld i ğinde ise tomarın öncekine nazaran iki kat daha
kalıntaş tığını farkeder. İ§ bu kadarla kalmaz ve yazışma l arın yine devam ı
gere kme ktedir. Paşa üçüncü seraskerl i ğ i s ı ras.ında evrak tomarı ile tekrar
k arş ıl aş ı r. Tomarı incelerken asıl konunun unuttıldu ğ unu ve mesele nin
ormantarla i lgili bir nizamnameye intikal etti ğini görü nce daireleri daha faz la
s ıkıntıd an kurtarmak için tomarı odada yanan sobaya atıveri rS ı . İk inci olay ise
yine Ziya Paşa tarafmdan belirtilmektedir ve bir köprü tanıiriyle alakal ıdır. Bir
bölgenin valisi, babarda meydana gele bilecek s u bas kınlarından doğacak
zararın önüne geçeb itme k için yıkı l mı ş bir köprünUn tamir gerektirmes i
dolayısıyla Babıali 'ye müracaatta bulunur. Y az ı uzun süre B abıali'de bir
torbada be kletildikten sonra Meclis-i Vala'ya hava le edi lir. Bir müddet burada
bekletile n evrak nihayet i§ leme alınır. Konunun gö rü şü lmesi sırasında azadan
bi r zat ahaliden cebren para topla nmak suretiy le ınağdur edilme mesi içi n
köprünün devlet tarafından yapılınasın ı ister. Maliye'den bir başka aza ise
Sl lhsan Sungu, "Tanzimat ve Yeni Osmanlı lar". Tmı::.imat 1, Istanbul J940, s. 818820: Carter V. Findlcy, Kalemiyeden Miilkiyeye: Osmanlı Mımwrlamım Toplwıısal Tarilıi.
çev. oııı Çağa! Gııven. Isıarıbul 1996. s. 233.
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devletin böyle her şeyi karşılayabilecek güçte olmadığını beyan eder. Sonra
karar olarak durumun yine de Matiye'ye sorulması uygun bulunur. Bir müddet
sonra Maliye'ye ulaşan evrak, uzun süre bu daire bürolarında dolaştıktan sonra
Divan-ı Muhasebat'a havale edilir. Burada da kesin bir çözüme kavuşturula
maz. Yine de Meclis-i vala'nın onayına sunulması uygun görülür. Evrak nihayet burada güç bela müzakereye al"ınır. Ancak o vakte kadar müzakerede bulunmuş olan azalar değiştiğinden evrak, yeni işleme konuluyor gibi muameleye
ahmr. Müzakere sırasında yeni kimi azalar köprünün gerekli olup olmadığı ,
eğer gerekli ise inşaat masrafının ne hazineye ve ne de ahaliye yükletilıne
mesinin lüzumu üzerinde durur, kimi de masrafın derece-i mutedilede ve
nizama muvaftk raddecle olup olmadığının anlaşılınası için resmin ve keşif
defterinin gönderilmesi istikametinde cevap yazı lması üzerinde görüş beyan
eder. Ancak hazineye v.e ahaliye hiçbir yük yüklemeksizin köprünün yapılama
yacağını ve keşif için mahallinde bir mühendisin bulunmadığını kimse düşün
mez. Buna rağmen durumun mahallinde görülmesi kararına varılmıştır. Keşif
sırasında artık mevsim çoktan dönmüş, ırınaklar coşmuş, bağları harab etmiştir
bile. Ahali duruma şahit olduğunda artık iş işten geçmiştir. Keşfe gelen
yetkililer ise işe yeniden başlar, durum Babıall'ye keşif defteri hazırlanmak
suretiyle bildirilir. Babdili'ye ulaşan evrak, eskiden olduğu gibi yine daireleri
tek tek dolaştınlır. Bundan sonra da defterin nafia nizamnamesine uygunluğu
nun araştırılması için Nafia Nezareti'ne havale edilir. Bu kez köprünün inşaa
tında kullanılacak malzemeler tefenuatlı şekilde beliı1ilınediği için nizaınnameye
uygun bulunmaz ve bundan sonra dahi evrak, daireler arasında altı ay kadar
do laştınlır. Kısaca ilk başvuruyla gelinen zaman arasında iki yıla yakın bir
zaman çoktan geçmiştir. Memurlar yine değişmiş ve köprü hala harap şekliyle
tamirinin yapılacağı günü beklemektedir. Bu ikinci örnek faraziye üzerine
kurulmuştur. Ancak benzer bir prosedürün nasıl bir muameleye tabi tutulacağı
ve hangi nezaret ve dairelerde işlem göreceği hakkında bizlere çok açık bir fikir
vermektedir. Nitekim incelemiş olduğumuz satınalma prosedürüyle ilgili yazış
maların yıllarca sürmesi ve buna rağmen bir türlü kesin şeki lde neticelenememesi böyle bir olayı pratik olarak da mümkün kılmaktadır.
Z iya Paşa'dan naklen bu iki misal, yazışmaların nasıl içinden çıkılmaz ve
akıl almaz bir hal aldığını çok net bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu iki örnek
aktanldıktan sonra klasik dönemde buna benzer işlemlerin nasıl yürütü ldüğü
şöyle izaha çalışılmıştır: Önceki dönemlerde bu tür muameleler, merkez
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dışındaki

idari mekanizmalar tarafından onların belli ölçülerdeki özerklikleri
merkezin dahi haberi olmaksızın asgari masrafla beıtaraf
Ancak Tanzimat sonrası dönemde, mahalli idareterin
yetkilerinjn büyük ölçüde kırpılması ve bu yetkileri n merkeze devri bürokraside
büyük tıkanıklıkları beraberinde getirmiştir. Bu dönemde tek vesika üzerinde
muamele esası da terk edilerek husus üzerinde yapı lan muameleterin her biri ek
(lef) olarak asıl veslkaya iHive edilmeye başlanmıştır53 . Başvuruların büyük
bölümü de çoğunlukla an laşılmaz nedenlerle türlü kalemlerden geçirilirdi54.
Böylece çeşitli kalemlerden geçirilen başvuru, her bir büronun cevabi yazıla
rıyla kalıntaşınaya baş lar, neticede artık ortaya çıkan veslka gurubunu elde
taşımak güçleşmiş, sarılıp açılınaktan dolayı kirlenmiş ve yıpranmış olurdu.
C~uter V. Findley, Heidborn 'dan naklen bu tür muamele tarzının sürekli olarak
diğer kalemiere havale etme aJışkanlığı nedeniyle gecikmeleri doğurduğunu
beliıtir. Bu gecikme nedenine arşiv ve evrak odalannda var olan düzensizliği de
ekleme yerinde olacaktır. İşlem hızını yavaŞiatan diğer hususları da şöyle
belirtmek mümkündür: İç ve dış problemierin giderek artması, konunun bazen
bürokratik engeller bazen diplomasi ve denge siyasetle ri sebebiyle çok defa
sürüncemede kaldığı, uzun süre de nıuamelelerin öylece bekleti ldiği bilinen
vakalardandır. Nihayet ınaktll maaşların bürokrasiyi arttırdığı da bu kabil
nedenler arasında sayılabilir. Lütfi Pa şa, önceki dönemlerde memurların
davalarına ve işlerine mukabil belli oranlarda ri.isuın veya ücret aldıklarını
beliıttikten sonra ıneınurlara düzenli ve sabit maaş bağlanınasının işleri eskisi
gibi süratle görmemelerine neden olduğunu belirtmektedir55. Bu durum da
bürolardili işlerin birikınesine ve i şlem hızın ın yavaşlamasına sebep olmuştur.
dolayısıyla durumdan
edildiğini belirtir5 2 .

52

i h san Sungu, a.g.m., s. 8 18,820.

53

Mehmet lpşirli. "Babıi\li" mad .. DİA, 4, s. 384.

54

Carler V. Findlcy. a.g.e., s. 233-34.

55

Lütfi Efendi. Tari/ı, V, 132-33; Mehmet lpşirli, a.g.mad., IV, s. 385.
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EKLER

İrade

Meclis-i Mahsus, nr., 1319

zat-ı şevket-simat-ı
kemıerleridir

hazret-i tacdarileri nc

ma'rOz-ı

ki,

Zaman -ı

mes 'adet- ifıidik-ı

hazret-i risaletMeliki tarafına en sonra olarak şeref
sadır olmuş olan name-i eelil-i cenlib-ı Nebevi ile ba'zı
ayat-l furkliniyeyi menatık şu iki kıt 'a levha-i şeıifler
Paris' de bir mahalde görtilmUş ve bu misili U yadigar-ı
şeıi'Oerin nezd-i iliide kemal-i yUınn il makbO ii yetle ahz
ve ıelakki buyrulacağı ümidiyle üçbinbeşyUz liraya
alunub getilrdillerek huzOr-ı fili-i hazret-i pfidi şahllerine ·
ref' ü arz kılınmış olmağla tedkikat-ı l fizımenin
icrasıyla mahfaza-i ıevkir u tevkife vaz'ı husfisuna
rağbet-i seniyye-i hazret-i cihan-darileri erzlin buyrulmak
babında emr U fermlln hazret-i ve liyyil'l-emr ve' l-ih saıı
efendimizindir.
·
penahiden

Şam

Bende
Fr3llsua Perpenyan
Kulları
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İrade Meclis-i Mahsus, nı·., 1319
hazret-i feMl-penahi'ye,
Ma'rQz-ı bende-i dirineleridir ki:
Paris'de bir mahalde görülüb ma'lOmu'J-mikdar lira ile bi'l-iştira bu tarafa gctürmüş
olduğu name-i nami-i hazret-i Nebevinin mu'ayenesi istid'1lsıyla Fransua Perpcnyan ' ın rikilb-ı
kamer-tab-ı cenab-ı cihanbaniye takdim eylediği arzuhı\1 manzO r-ı saml-i fetva-penahlleri
buyrulmak üzere leffen irsal kılınınağın veEncümen-i Vükelii'da dermeyfin olunduğu üzere
name-i all-i mezkOrun mu'iiyenesi içün Hazinc-i hümayOn vekili sa'lidetlü ağa hazretlerinin
da'iresine ders vekili semahatlü efendi hazretleri i 'zfim buyrularak ve Saray-ı hümayOn hocası
efendi dahi beraber bulunarak tedkik_t-ı amlka icriisıyla ifade-i v1ikı'a rehin-i merkez-i sıhhat u
sübOt olduğu halde keyfiyyetin iş'arı viibeste-i himcm-i aliyye-i meşihat-penahileri olmağın
ol-biibda emr ü irade hazret-i men lehü'l-emrindir. Fi 18 Rebl' ü'l-evvel sene [1)283 (31
Temmuz 1866) ve ti 19 Temmuz sene [ 12]82.
Taraf-ı Valfi-yı

Ma'rOz-ı

da'l-i kemineleridir ki,

Mak_m-ı aciziye şeref-viiri d olan işbu tezkirc-i
arzuhfil mü'eddası karln-lk_n-ı c11i'iyanem olmuşdur.

samiye-i veklllet-penahlleri ve ınelfO f-ı
Kcytiyyet müşar u mOma-i leyhime bi'ttebliğ da'ire-i müşilrün-i l eyMda geçen Cum'a gllnü ictima' iderek name-i all-i hazret-i Nebevi
olduğu iddi 'a olunan name mu 'ayene ve tedkikfit-ı amika icra olundukda cgerçi deri üzerine
hatt-ı kOfi ile muharrer ol masına ve ba'zı mahallinin fersOde bulunmasına nazaran kadim bir
şey olduğu nümayiln olmuş ise de bu babda şurOt-ı isn1id u riviiyet bi'l-külliyye mefkOd olup,
munkati'u's-sübOt olduğundan başka Haris b. Ebi Şemir Gassiini'ye irsal buyrulup sOret-i
şerifesi Mevôlıibü 'l- lediimıiyye'de56 muharrer ü mebsOd olan name-i ali-i hazret-i hiHifetpeniihlye ba'zı kelimat ve hurilfı gayr-ı muv1ifık görlllmüş olmağla name-i mezkOrun name-i
sa'adet-Nebevi olduğu şer'an rehin-i merkez-i sübOt u sılıhat olamadığı ve bu halde name-i
sa'ıidetdir dcnilerek kaviyyen hükm olunamayacağı müşar u mOma-ileyhim taralindan ifade ve
mezkOr arzuhal takdim ü i'1ide kılınmış ol mağla ol-biibda emr ü irade hazret-i men Jehü'lemrindir. Fi' 15 Rcbi'ü' 1-fihır sene [ 1)283 (26 Agustos 1866).
Mehmed Refik

56

Şahabc'd-din Ebi Abbas Ahmed b. Muhammed ei-Gassalanl (ölümil h. 923), el-

Mevillıibü'l-ledünniye bi'I-Menlıü'l-Mulıammediye, ter. Abdilibaki (Şair Baki), Istanbul

Üniversitesi Yazma_lar Kütüphanesi, nr., 7356 (tarihsiz), 1, vr. 155b.
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İrade

Meclis-i Mahsus, nr., 1319

AtOfetlU efendim hazretleri,
Fransua Perpenyan'ın Paris'de bi r mahalde görüp ve nfime-i nami-i hazret-i Nebevl
olması i'tibliriyle iştira edüp bu tarafa getürmüş olduğu nameye dli ' ir huzOr-ı hümıtyuna
takdim eylediği arzuhal Encümen-i Mahsus-ı Yükelıt'da dermeyan ilc bunun mu'ayenesi içiln
ders vekili semfihatlü efendi hazretleri ile Sarıly-ı hümliyOn hocası efendinin ictima' eyleyüb
tcdkikllt-ı amlka icra etmeleri makam-ı valii-yı feMi-penahlye iş '!ir olunduğunun üzerine akd-i
cem'iyyet olunarak işbu name mu'ayene ve tcdkikat-ı Hlzimc ım ilc efendi-i milşiir u mOmaileyhUm!i taraflanndan bast olunan ifiidata nazaran bunun nfime-i sa'fidct-i hazret-i risaletpenaht olduğu şer'an merkez-i sıhhat ü sübuta varmadığı ve bu hiilde name-i sa'adetdir
denilccek kaviyyen hilkm olunamayacağı canib-i saml-i fet va-penahiden ccvabcn iş'iir olunmuş
ve şu hillde bu ademe cevab verilmesi lazım gelür gibi görünmüş ise de ol-babda her ne
vechile emr ü ferman-ı hümayun-ı hazret-i hilllfct-pcnahi mütc'allik ve şeref-sudur buyrulur
ise ana göre hareket olunacağı ve muhabereyi şiimil olan tezkire-i senilveri melfUfuyla beraber
arz u takdim kılındığı beyanıyla tezkire-i senaven terkimine ibtidar olundu efendim. Fi 22 R
(=Rebi'ü ' l-ahır) sene 1283 (2 Eylül ı 866).
Ma 'ruz-ı ç3ker-i kemlneleridir ki,
Hame-piray-ı ta'zim olan işbu tezkire-i sfimiye-i Asataneleriyle evrak-ı ma'rfiza manzOr-ı
ali- i cenab-ı cihfin-bani buyrulmuş ve mOma-ileyhe ber-vec h-i isttzan cevap verilmesi müta' allik ve şeref-sudur huyurulan emr ü idide-i seniyye-i hazret-i şehriy!iri mantOk-ı münifınden
olarak evrlik-ı merkOme yine savb-ı sılmi-i sadliret-penahilerine i ' ade kılınmış olmağla olbabda emr ü fermfin hazret-i veliyyü' l-emrindir. Fi 23 R (=Rebi' il ' l-!ihır) sene 1283 (3 Eylül
1866).
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Yıldız

Sad aret Husfisi ,

nr., 235/28, lef 3
Ser-kurenay-ı hazret-i şehr-i yiiı1 canib-i
samisi ne,
AtOfetlü efendim hazretleri,
Leffcn takdim kı lınan tezkire-i sadareı-i
uzma münderecatından ma'IOm-ı atOfileri
buyrulacağı üzre Gassaniye hükümdarına irsai buyrulan name-i· hümliyOnun yarınki Pazar günü Hırka-i şerif ziyaret-i alisinden
evvel diğer name-i hümayOna tatbik olunmak üzre·tehiyye idi lüb idilmemesi hakkında
sudOr idecek emr ü ferman-ı ma'delet-unvan-ı
hazret-i piidişahiye muntazır bulunmağla
beraber tezkire-i samiyenin i'adesi babında
emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir. Fi'
14 Ramazan sene [1]307 (3 Mayıs 1890) ve
1122 Nisan sene [1]306

Kethüday-ı

hazinc-i hümuyOn
Bende
Eşref
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Yıldız
Yıldız Sadiy-ı

Esas Evrak, or., 82/15

hümayOnu

Baş-kitabet Dli'iresi

Bundan akdem bir Fransızın elinde bulunub d1i'irc-i eellle-i Meşihat-ı aliyyece ba'de'lmu'ayene liecli'l-hı fz Hazine-i hümi\yOna gönderilmiş olan name-i sa'fidetden dolayı merkilm
Fransıza i'Ulsı lazım gelen akçanın Hazine-i celile-i Maliyece tesviyesi hakkında doksandört
tarihinde Bllb-ı lili"yc bir idide-i seniyye-i mUlOkline tebliğ kılınmış olduğu halde merkOma
i'tilsı muktezi akça henüz vcrilmcyerek mu'amele-i lazımenin icrasına şimdi teşebbüs
olunmuş olup, maru'z-zikr doksandört tarihli idide-i seniyye-i müiOkanenin tebliği zat-ı samii hidivllerinin Baş- kiHibet me' mOriyetinde bulundukları zaman masarıf olduğu gibi andan
sonra mükerreren maklim-ı eelil-i sactaret-i uzmlida bulundukları esnada dahı bu babda istid'a
vukO'u ve muhlibere vü mu·amele cereylinı tabi'! olmasıyla bu husus hakkında zat-ı all-i
fchlmanelcrince ma'JOmat-ı mükemmele ol acağı der-kfir o l duğundan zikr olunan name-i
sa'lldetden dolayı merkOma i'tası lllzım gelen akça mukaddema verilmemiş midir? Verilmemiş
ise ol-babda merkOm tarafından bir gOne talep ve istid'il vukO' bulmamış mıdır? Ve bu babda
ne yolda muhaberat ve mu 'fimelat cereyfin eylemişdir. Buralarının arl-ı atabe-i ulya kılınması
muktezay-ı irade-i seniyye-i hazret-i hilafet-penllhlden olmuğla ol-babda emr li ferman hazret-i
veliyyü'l-emrindir. Fi 17 Ramaz1ln sene 1307 (6 Mayıs 1890) ve fi 24 Nisan 1306
Ser-klltib-i hazret-i şehr-i yan
Bende
Süreyya
işbu tezkire-i aliyye-i daverTlerinden müsteban olan irade-i seniyye-i cenab-ı hiUifetpenahl rehin-i ibkan-ı §cizanem olmuşdur. Maliye Hazinesi'nden öyle bir akça i ' tası tekarrür
itdiği beyan buyrulmasına nazaran bunun ol-vakt Hazine-i mezkOreden verilmiş olmas ı ve
şayed tesviye olunmamış ise anın du bir sebebden neş'et eylemesi Hizım gelür ise de hidmet-i
sactarete me' mOriyeı-i ficizi hildiye buyrulan tllrihden üç sene sonra olmasıyla gerek böyle bir
akça verildiğine ve gerek i'tası te'ehhür etmiş ise sebebine vukOf-ı kemterl olamamak tabl'i
olarak andan sonrasına gelince; me' mı1riyetde bulunduğu o anda öyle bir Fransız tarafından
taraf-ı aciziye doğrudan doğruya bir gOne müraca 'at vukO' bulmamış olub, çünkü doksanaltı
tarihinde te'sis olunan ve Diistar'un zeyllerinden57 birinde dahi münderiç bulunan ka'ide
hükmünce her maslahatın derece-i evveliyede aid olduğu nezarel ve da'irece i'flly-ı tedkikatıyla
netleesinin ol nezaret ve da'irenin ilave-i re'yi ile Bilb-ı aliye bildirilmesi maddesinin
mer'iyyetine dikkat olunduğundan ş§yed bu kfi'ideye mebni merkilm dahı müte'allık olduğu
d§ire vasıtasıyla mürlica'at eylcmiş ise işin evveliyatı ve 'icllbı hakkında Hariciye ve Milliye
Nezilret-i celilelerinin makOm-ı sadareıle muhabereleri sebkat etmiş olmak ve evrakı ve
kaydiarı Bab-ı illi" de ve dli'irelerinde mahfOz bulunmak Hizım geleceğinden anlara müraca'atla
hakikatı tebeyyün edeceği v§rid-i hatır olmağın ol-biibda enır U irlide efendim hazretlerinindir.Fi 17 Ramaz~n sene [1 )307 (6 Mayıs ı 890) ve rı 24 Nisan sene [ 1]306
Sadr-ı sabık

Said

5? "Nezaretlerle Devairden S adarete Yazılacak Tezkirelere Dair Tezkire-i Samiye" için
bkz. DüstOr, 1. Tertip zeyli, I, I 2-13.
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Y ıl dız

Sadar et Resmi,

nr., 52/29, lef 1
Devletlü efendim hazretlcri,
Bir Fransızın elinde bulunub, Dıi'ire-i
Meşlhatee ba'de'l-mu'fiyene li-ecli' l -hıfz
Hazine-i hümayOna gönderilmiş olan name-i
sa'fideı ile Hazret-i Ali kerema'l-lttlıu veclıe/ı
hatl-ı dest-i şerıtleriyle muharrer sOre-i celilei Kadr nOsha-i kerimesinden dolayı merkOm
Fransıza i'tfisı Hlzıın gelen mebfiliğ hakkında
ahıran şeref-sadır olup, tezkire-i husilsiyye-i
devletleriyle tebliğ olunan emr ü ferınfin-ı
hüınılyGn- ı eenfib-ı padişahl hükmü ne tevfi'kan Meclis-i Mahsus-ı Vükela'da cereyan
iden tezkireyi havi kaleme alınan mazbata
leffen arz ü takdim kılınmağla mündcrcdltı
hususunda her ne vechile irade-i seniyye-i
hazret-i hilfifet-penılhl şeref-sünO h u sudGr
buyrulur ise hükm-i eelili inrılz idileeeği
beylinıyla tezkire-i senliveri terklın kılındı
efendim. F1' 15 Rebi'ii'J-evvel sene [1 ]308
(29 Ekim 1890). F1' 17 Teşrin-i evvel sene
[1)306
Sadr-ı a'zam
Kamil
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Yıldı z

Sadar et Resmi, nr., 52/29, lef 2

Bfib-ı ati
Meclis-i Mahsus

Bundan akdem bir Fransızın elinde bulunub, Dfi' ire-i Meşlhatce ba'de'l-mu' fiyene liHazine-i hümfiyOna gönderilmiş olan name-i sa'fidetden dolayı merkOm Fransıza
i'tfisı Hizım gelen akçanın Ilazine-i celile-i Mfiliye'den tesviyesi hakkında doksandört tarihinde
şeref-sadır olub, Bab-ı fili' ye tebliğ olunan irfide-i seniyye hükm-i münlfinin henüz icra
olunmadığından kuyuda mürfica'atla bu madde ~akkında ccreyan iden mu'amclenin iş'arına
da'ir Hfiriciye ve Maliye Nezfiretleri'ne tebllğ kılınan idide-i seniyye üzerine nilme-i şerif-i
mezkOr ile Hazret-i Ali kerema'l-lalıu veclıelı hatt-ı dest-i şerifleriyle muharrer sOre-i celile-i
Kadr nüsha-i kerimesinden dolayı taleb olunan dörtbin lira ile nişan-ı iili hakkında Fransa
Sefareti'nden evvel ve ahır verilen tekiltir tercemelerinin makam-ı sadfirete gönderildiği ve
hazinece bu maddeye da' ir bir gilne kayd bulunamad ı ğı nezarct-i müşarün-ileyhümfidan cevaben
arz u iş'ar olunduğundan bu babda ma ' IOmat-ı sfibıkaları cihetiyle sadr-ı sabık Sa'id Paşa ile
bi ' l-muM.bere ne yapılmak lfizım gelür ise idibının müzakeresiyle kararının arzı hakkında
şeref-mOte'allik buyrulan irade-i seniyye-i müiOkaneyi mübelliğ tezkire-i hususiye ve ol-babda
müşanın-ileyh Sa 'Id Paşa ilc muhabercyi şamil tczkire meyılne-i bendegfinemizde mutala'a ve
Idib-ı keyfiyet te'emmül ü müzakere olundu.
ecli'l-hıfz

Paşa-yı müşarün-ileyhin varid olan cevabı me' ali bu iş hakkındaki ma'IOmatlarının Bab-ı
ali'ce olan kuyOdata tabi' olduğu beyfinı ndan ibfiret olmasına ve ol-biibda istihsiil olunan
ma'IOmfit-ı kuyOdiyeye göre zikr olunan name-i sa'adetin doksandört tarihinde mak1im-ı
meşihat v1isıtasıyla huzOr-ı aliye ref' ü i'tii olunduğu ve bunun içün i'tfisı iktizfi iden akçanın
Hazine-i hilmiiyOn'da mahfOz mevki '-i ihtiriim olanlarla mutabakatı bi' t-tahk'lk sabit olduğu
halde Hazine-i Maliye'den i 'tası 26 Receb sene. 94 tarihiyle tezkire-i husOsiye ile tebliğ
olunan idide-i seniyye-i cenab-ı hilfifet-penahi iktiz1iy-ı alisinden idüğü anlaşılmış ve izAhfit-ı
vfikı 'aya nazaran Fransa Seiareti tarafından zikr olunan namc-i sa'adet Fransua Perpenyani
tarafından beş bin liradan ziyfide bir meblağ mukabilinde mübaya'a olunduğu halde bunun olvakt dört bin lira bedel ile taraf-ı eşref- i cenfib-ı piidişfihlye i 'tası na muvafakatı memalik-i
şahanece ba'zı imtiyazat der-uhde iderek bundan istitade idebileceği ümidinden münba'is
bulunmuş ise de buna dahı muvaffak olamadığı ve kendüsUnün bundan dolayı islidane eyledi ği
akça içün bir çok ffiiz vermekde bulunduğu cihetle mukaddema muvafakat eylediği dörtbin
liranın şimdiye kadar işlemiş olan ffiiziyle beraber tesviyesi talebinde olduğu ve zikr olunan
name-i sa'adeti daha ziyade bedel ile Ingiltere Müzesi iştiraya talib olduğunu mOma-ileyh
Perpenyani beylin etmekde bulunduğundan namc-i 1ili-i mezkOrun istirdlldına dahı muv1ifakat
ideccği ve eğer mOına-ilcyh Perpcnyani' ye beşbin lira veriltir ise kendüsünün ıskiitına
çalışılacağı itMe olunmuş ve icab-ı hal lede'l-müzakere mczkOr namc-i sa'adeıin Hazine-i
hümayiln'da mahfOz mevki'-i ihtirfim olanlarla mutabakatı meclis-i bendeganemizce mechOI
ise de bu nam ve ünvfin ilc ahz u hıfz olunub, aradan dahı bir hayli vakt geçmiş olduğundan

284
nfişi şimdi

dörtbin liranın rna'a faiz i'Lfisı bir çok şeye baliğ o lacağı milliibesesiyle zikr olunan
tesviyesiyle mOmii-ilcyhin iskatı veyahud name-i all-i ınezkOrun i'!ldesi
hakkında her ne vechile irade-i seniyye-i hazret-i hillifet-penahi şeref-müte'allik buyrulur ise
hükın-i münlfinin inffizı tezekkür kılınmış ise de ol-b5bda ve kalibe-i ah viilde emr ü ferman
hazret-i veliyyü' 1-eınr efendimizindir. Fi 15 Reblü' l-evvel sene [ 1]308 (29 Ekim I 890). Fi 17
Teşrin-i evvel sene [ 1]306
beşbin liranın

Hllriciye Nazın
Sa'id Paşa

ŞOray-ı

Devlet Reisi
Arifi Paşa

Dahiliye Nazırı
Münir Paşa

Bahriye Niizm
Hasan Hüsnü Paşa

Serasker
Ali Sli'ib Paşa

Şeyhülislaın

Sadr-cızam

Sadfirel Müsteşarı
Tevfik Bey
(hin-i tcmh'irde bulunamadı)

Ömer Lütfi Paşa

Ma'iirif Nazırı
MünifPaşa

Kamil

Paşa

Ticaret ve Niil'i'a Nazırı
Mchmcd Ra'if Paşa

Evkfif-ı

HümayOn Nazırı
Zihn'i Paşa

(hin-i tcmh'irde bulunamadı)
Maliye Nazırı
Agob Paşa

Adiiye Nazırı

Meclis-i Yükelaya me'mur

Rıza Paşa

(----)
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Yı ldız

Sadfiret Husôsi, nr., 257/64, lef 1

Bilb-ı aıı

Da' ire-i sactilret

Amedi-i Dlvfin -ı hümfiyOn
Fransa tebe'asından Fransua Perpenyan yedinde bulunub, bundan akdem Oa' ire-i
Meşihatce ba'de'l-mu 'liyene Hazine-i hümliyOna gönderilmiş elan name-i sa'lidet ile Hazret-i
Ali kereme'l-Ulhu veclıelıin hatt-ı desı-i şerifleriyle muharrer sOre-i ceme-i Kadr nüsha-i
şerlfesinden dolayı merkOmu n talep etmekde olduğu akçanın tesviyesi Fransa Setiri tarafından
mükerreren taleb ve iltimas olunması üzerine buna mü te ·aıı;k evrak lede't-tedkik merkOma
beşbin lira i'tllsıyla kendüsünün ıskiltı hakkında Meclis-i YükeHlca kaleme alınan mazbatanın
15 Reblü'J-evvel sene [1]308 tarihinde arz u takdim kıl ındığı anlaşılmışdır. Fransa Setiri
meblliğ-ı mezkOrun ıe'chhür-ı te'diyesinden dolayı müd\ca'aıla iltimlls-ı sabıkı musırrllne·
tekdir itmekde olunduğuna ve evrak-ı mezkOre meyfuıında bulunan bir tezkire-i meşihaıde
name-i 1lli-i mezkOrun emsilliyle bi't-tatbik sahih ü salim olduğu tahakkuk iderek merkOmun
dörtbin liraya irza edilmiş olduğu gösterilmesine mebni bu mikdar ile tesviye-i masiahat
olunmasına teşebbüs kılınmış ise de aradan ~ayli vakt geçmesinden ve şimdiye kadar dörtbin
lira üzerine birçok filiz işlernek lilzım gelmesinden dolayı esasen beşbin lira içün dahı pek de
sOret-i kat'iyyede rOy-ı kabul gösterilmemekde olmasına ve Meclis-i Mahsus-ı Yükcianın
ma'lOm olan kararına nazaran bu işin beşbin altundan noksanına bittirölmesi me'mOI olmadı
ğından bu babda sarf-ı ikdfim ile rnumil-ileyh o mikdara irza ile müsted'iyilt-ı vakı'aya nihayet
verilmesi münasib görünmüş olmağla sOreti leffen takdim olunan mazbata-i mezkOrede
münderiç il ma'rOz olduğu üzre beşbin lira i ' tasıyla merkumun ısklltı veyahud nüsha-i şerife-i
mezkOre ile name-i illinin i'actesi hususunda her ne vechle emr ü fermiin buyruJur ise hükm-i
iiiisi inffiz olunur efendim.
Fi 13 Şa'ban sene [1)309 (12 Mart 1892). Fi29 Şubat sene [1]307
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Sadaret

Husılsi,

nr., 263/24

Bab-ı ruı

Dıi'ire-i sad1lret
Amedi-i divan-ı hüm!lyOn

Fransa tebe'asından Fransua Perpenyan yedinde bulunub, bundan akdem Da'ire-i
ba'de'l-mu'ayene sahih ü salim olduğu tahakkuk ederek Hazine-i hümayOn'a
gönderilmiş olan name-i sa'lidet ile hazret-i Ali kereme'l-lalıu veehe/ı hatt-ı dest-i şeritleriyle
muharrer sOre-i celile-i Kadr nüsha-i şerifesinden dolayı merkOmun taleb itmekde olduğu
akçanın tesviyesi Fransa sefiri tarafından mükerreren iltimlis olunması na ve buna müte'allik
evrlik lede't-tedkik merkOma beşbin lira i'tlisıyla iskatı Meclis-i MahsOs-ı Yüketa karlir-ı
vlikı'ı iktizasından olduğu anlaşılub sefir-i müşlirün-ileyh dahı ta'kib-i masiahatdan hall
kalmamakda olmasına mebnl merkuma ber-vech-i ma'ruz beşbin lira i'tlisıyla ısk!ltı veyahud
nüsha-i şenfe-i mezkure ile name-i allnin i 'lldesi 13 Şa'blin sene [ ı ]309 tarihinde arz u istlzlin
Meşlhatce
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olunmuş idi. Selir-i müşlirün-ileyh bu kerre dahı mürlica'at ve meblağ-ı mezkOrun te'ehhür-i
te' diyesinden şikayet ile bu hususa nihliyet verilmesi iltimasını tekrar etmiş olmağla art u
istlzan-ı sabık hakkında her ne vechle emr ü fermlln buyrulur ise hükm-i eelili infaz olunur
efendim. Fi 6 Muharrem sene [1]310 (30 Temmuz 1892) li 18 Temmuz sene [1]308
Sadr-ı
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a'zam ve Yliver-i ekrem
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mezkOrun verilmiş olduğu tahauur buyrulduğundan veri lüb veri lmediğinin
cevab yazılmışdır. Fi 7 Muharrem sene [l ]310 (31 Temmuz 1892)
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Sadfiret Husfisi, nr., 266/93

Bab-ı aıı

Da'ire-i sadarct
Amedi-i DMin-ı hümayGn
Fransa tebe'asından Fransua Perpenyani yedinde bulunub, mukaddema Hazine-i
hUmayGna gönderilmi ş olan name-i sa'iidet ile Hazret-i Ali keren!a'l-lalııı veclıelıtı ve radiya'l/alm anlıın hatl- ı dest-i şerifleriyle muhaırer sOre-i eellle-i Kadr nüsha-i mUbarckesinden dolayı
merkOmun taleb eylemekde olduğu akçanın kendüsüne veri lmiş idüğü tahaıtu r buyrulmakda
olduğundan verilüp veri lmediğine da'ir tahkikat-ı mükemmele icrasıyla neticesinin arzı muktezay-ı irade-i seniyye-i cenab-ı hilil.fet-penlUıiden bulu nduğu tezkire-i husOsiye-i devletleriyle
tebliğ kılınması na mebni bu maddeye müte'allık ba'zı evrak buldurularak mutala'a ve Maliye
ve Hazine-i Hassa-i şahane Nezaret-i behiyyeleriyle de rnuhabcre olundı. Tctkikllt-ı vllkı 'a
neticesine nazaran 1283 tarihinde merkum Fransua Perpenyan'ın nllme-i nami-i hazret-i
Nebevi olması i 'tibariyle Paris'den getürmüş olduğu namenin Bab-ı Viila-yı Meşihat-peniihice
bi't-tcdkik bunun nllme-i sa'lldet-i cenlib-ı rislilet-penahi olduğuna hükm olunamayacağı
bildirilmesi üzerine, ol vakt bll-irllde-i seniyye kerıdUsünc cevab verilmiş olduğu halde ı 293
serıesinde merkOmun yedinde bir kıt'a name-i eelll-i hazret-i Peygamberi bulunduğu isıihbar
ile getürdülerek ve tatbik ve tedklk edilerek sıhhati salim olmasıyla Dll'ire-i aliyye-i Meşihat
pcnahicc dört bin liraya merkGm razı edilmiş ve muahharan ol-bfibda birçok muhabedlt vukG'
bulmuş ise de iş netlee-pezir olmayub, en sonra 15 RebiU'I-evvel sene [1]308 tarihinde
Meclis-i Yükcia'dan takdim kılınan mazbatada merkOmun beşbin lirn i'tasıyla ıskatı arz u
istlzfin kılı nmış idüğü anlaşılmış ve 1277 tarihinde Ingiltereli Alfred Wilkenson'a ve
Sardunyalı Lorenso Nceini nam kimesnelerden alınan nfime-i sa'adet ile sOre-i eellle-i Kadr
nüsha-i şerifesi içün merkGmlara verilen ikiyüzbin kuruştan mll'ada Hazine-i Hassa-i şahanece
kayd ve ma'IOmfita dest-.res olunamayacağı Hazine-i müşarün-ileyha nezaret-i behiyyesinin
merkGm Fransua Perpenyan'a beşbin lira verildiğine da'ir kayd- ı ma'IOmfit bulunamayacağı
dahı Maliye Neziiret-i behiyycsinin tezakir-i cevlibiyesinde gösterilmi ştir. Binaen-aleyh
mezkOr beşbin liranın henüz i' ta edilmemiş idüğü tahakkuk etmiş olub, 13 Şa'ban sene
[J ]309 tarihli tezkire-i hususiye-i senllverl ile de arz-ı huzur-ı all ol unduğu üzre bu maddenin
vaktiyle kararlaştırılan döıtbin lira ile tesviyesine teşcbblls olunmuş olduğu halde aradan hayli
vakt geçmesinden ve şimdiye kadar dörtbin lira üzerine birçok fii'iz i şiemek lilzıın gelmesinden
dol ayı esasen beşbin lira içün dahı pek de sOret-i kiitı'ada rGy-i kabOI gösterilrnemekle beraber
Fransa sefaretince her-bar su'al ve ta'klb-i keyfıyyeı olunmakda olduğu nd an şu takdirde
ınerkOmun beşbin liraya irzfiya sarf-ı ikdfim ile bu mikdar akçıı bi'l-i'tfi mUraca'at-ı vakı 'aya
nihllyet verilmesi veyahud name-i all ile nüsha-i şerifc-i ınezkOrenin kendüsüne i'ade
edilmesiyçün her ne vechile eın r ü ferman buyrulur ise hükm-i eelili infaz olunacağı der-kar
olmağın hak-i pay-ı hümayGn-ı şahiineye a:rzı mütemenn1ldır efendim. Fi 15 RebiU'I-ahır sene
[1 ]310 (5 Kasım 1892) fı 24 Teşnn-i evvel sene [1 ]308
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Sadaret Husiisi, nr., 278/39, lef 1

Bab-ı arı

Da'ire-i sadaret
Amedl'-i DMin-ı hümayOn
Fransa tebe'asından Fransua Perpenyan yedinde bulunub, mukaddema Hazinc-i hümayOna
gönderilmiş olan name-i sa'fidet ile Hazret-i Ali kerema'l-lalıu veclıe/ıa ve radiycı'l-liihu te'alti
anlım hatt-ı dest-i şerifleriyle muharrer sOre-i eelilc-i Kadr nUsha-i mübarekesinden dolayı
kendüsüne dörtbin lira i 'tası vaktiyle kararlaştırılını ş olduğu halde aradan hayli vakt geçmiş ve
bu ana kadar dörtbin lira üzerine birçok fii'iz işlernek lazım gel miş ise de şimdi beşbin lira
verildiği takdirde iskatına çalışılacağı Fransa sefaretinc.lcn ifade olunduğu cihctle her halde
mcrkOmun beşbin liraya irzli edilerek bu mikdar akça bi'l-i'tn kcyfiyycte nihayet verilmesi
veylihOd nlime-i ali ile nüsha-i şerife-i mezkOrenin i'ade edilmesi 15 RA (=Reblü'l-evvel)
[1]308 tarihinde Meclis-i Yükcia mazbaıasıyla arz u istlzfin olunduğu anlaşılmış olup, bu
husOsdan n!\şi Fransa sefaretince her-bar su'al ve mUri\ca'at vukO' bulmakda idüğünden ve
merkOmun hüviyet ve mahiyeti hakkında vukO' bulan tahkiklira nazaran kendüsü Latin
milletinden ve zevcesi dahi Ninos adası ahiilisinden olarak müteferrik husOslit ile iştigal
etmekde bulunduğu ve pederinin ismi Perpenyani olduğu halde muahhanın (i) harfinin hazf
olduğu müsteblin olduğundan sOreti takdim kılınan mezkur mazbata hakkında her ne vechle
emr ü ferman buyurulı,ır ise hükm-i iiiisi inffiz olunur efendim. R 6 Muharrem sene [1]31 1
(20 Temmuz ı 893) ve rı 8 Temmuz sene [ı ]309
Sadr-ı a'zam ve Yilver-i ekrem
Cevad

