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ARŞİV BELGELERİNE GÖRE

OSMANLI'DA I ST I HBA R AT

ÖNSÖZ

İ

stihbarat; devlet ve milletlerin varlıklarını korumak ve istikballerini teminat altı‑
na almak maksadıyla hasım veya hasım olması muhtemel şahıs, grup ve devletle‑
rin içinde bulundukları durumları ile niyet, imkân, kabiliyet ve zaaflarını öğren‑
me veya rakip ve düşmanların bunları öğrenmesini veya öğrenmek için gönderdiği casusları
engelleme faaliyetlerinin tamamını ifade etmek üzere kullanılan genel bir kavramdır.
İstihbarat kelimesi; Arapça haber kökünden türeyen istihbar kelimesinin çoğulu
olup sözlüklerde genel olarak malumat, yeni öğrenilen bilgiler, duyumlar, bilgi toplama, haber
alma şeklinde; istihbarat faaliyetlerinin en önemli unsurlarından olan ve yine Arapça cess
kökünden türeyen casus kelimesi de gözetleyen, araştıran, düşmanın sırlarını öğrenip bilgi sızdı‑
ran, düşman içinde çeşitli yıkıcı faaliyetlerde bulunan kişi şeklinde açıklanmaktadır.
İstihbarat faaliyetleri insanlık tarihi kadar eskidir. İlk İslam toplumlarında posta ve
istihbarat faaliyetlerine berid, bu faaliyetleri yürütenlere de ehl‑i berîd denilirdi. Eski Türk‑
lerde ise muhatapları olan Çinlilerin istihbaratçılarına çaşıt ismi verilmekteydi. Günümüzde,
içinde bulunduğu topluma yalan, yanlış haberler yaymak suretiyle fesat çıkartmaya çalışan
kimseleri ifade etmek üzere menfî anlamda kullanılan bu kelimeye Osmanlı arşiv belgele‑
rinde de rastlanmaktadır.
Casuslar lisan bilir, sözüne güvenilir, tecrübeli, dirayetli, ince görüş ve sezgi sahibi,
anlayışlı, becerikli ve işbilir, dünya ahvalinden haberdar, düşmanı tanıyan, kulağı delik,
dostluk ilişkileri gelişmiş, meslekleri gereği dolaşmaya, kulak misafiri olmaya ve gizli işler
çevirmeye alışkın, her türlü kılığa bürünebilen, kurnaz kişiler arasından seçilirlerdi. Bu yüz‑
den modern istihbarat teşkilatlarının kurulmasından yüzyıllar önce, yani casusluk yapmak
için gerekli bilgi ve becerileri sağlayabilecek eğitim kurumları henüz mevcut değilken bile
görevlerini başarıyla yürütmüşlerdi. Divan‑ı Hümayun Sicillerinin önemli bir bölümünü
teşkil eden Mühimme Defterlerinde geçen yarar casus ifadesi ile de, hem bu vasıflara hem de
bilgiyi temin etmek kadar düşmana yakalanmamak hususundaki yeteneklere sahip casuslar
kastedilmiş olmalıdır.
Ancak istihbarat ağları kurulması ve yarar casuslar kullanılması hususunda pek çok
emir gitmekle beraber casusun hangi niteliklere ve nasıl bir kişiliğe sahip olması gerektiği
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taşradaki idarecinin inisiyatifine bırakılmıştır. Buna karşılık istihbarat akışında cansızlık ya‑
şanması durumunda da ilgili idareci sert bir tarzda uyarılmıştır. Nitekim Mühimme Defter‑
lerinde, 'Yoksa senün casuslarun yok mıdur?' veya 'Bu zamana değin küffâr cânibinden sahih haber
alup ilâm itmemeğe sebep nedür?' şeklinde çok sayıda kayda rastlanmaktadır.
Coğrafi keşifler ile yeni ticaret yollarının ortaya çıkışı ve uluslararası ticaretin inkişafı,
matbaanın yaygınlaşması, posta sistemlerinin gelişmesi ve toplumlar arasındaki ilişkilerin
artması gibi sebeplerden dolayı istihbaratın faaliyet alanı XVI. yüzyıldan itibaren gelişmeye
başlamıştır. Bütün bu gelişmelere rağmen casusluk kurumsal bir yapıya ancak XIX. yüzyılın
sonunda ulaşmıştır. Gerek milletlerarası münasebetlerin artması, gerekse gelişen teknoloji,
hem istihbarat için kullanılan tekniklerin değişmesine yol açmış, hem de ülkeleri tıpkı silah‑
lanma konusunda olduğu gibi birbirleriyle kıyasıya bir yarışa sürüklemiştir.
Yayımlanan belgelerden anlaşıldığına göre; Osmanlı Devleti'nin dış istihbarat faali‑
yeti, üzerinde yoğunlaşılan ülkeye yönelik bilgi temini ve o ülkede şayialar çıkararak karar
mekanizmalarını etkileme ve çalışamaz hâle getirme şeklinde yürütülmüştür. İç istihbarat
faaliyetleri ise, duruma göre bazan taht kavgalarının yoğunlaştığı dönemlerde tarafların bir‑
birleri hakkında yürüttükleri bilgi toplama ve daha ileri düzeyde faaliyetler olarak tezahür
ettiği gibi, normal zamanlarda da tebdil gezmek suretiyle meydana gelecek asayişsizliklerin,
isyan hazırlıklarının ve halkın çeşitli mekânlarda yapacakları devlet lakırdılarının önüne geç‑
mek şeklinde yürütülmüştür.
Sınırlardaki görevlilerden ve voyvodolardan gelen raporlar, komşu ülkelerin içleri‑
ne gönderilen casusların mektupları, ilgili ülkelerdeki yönetime muhalif etnik ve dinî un‑
surların verdiği haberler, sefaretle gidip gelen devlet adamlarının takrirleri, yabancı basın
taranarak elde edilen malumatlar, yabancı elçiler, kaptan ve korsanların dil olarak aldıkları
esirler, tüccarlar, gezgin dervişler, yolcular ve tebdil gezerek ahalinin durumunu araştırıp
soruşturan görevliler Osmanlı istihbaratının kaynaklarını teşkil etmektedir. Bu hizmetler
gönüllü olarak gerçekleştiği gibi bazan ulufeli olarak devletten belirli bir geliri olan casuslar
vasıtasıyla, bazan da açıktan para sarfıyla yürütülmüştür. Her ne kadar istihbarat hizmetleri
masraflı olsa da, I. Napolyon'un; 'İnanın bana, savaşın sonuçları incelendiğinde topçunun, süva‑
rinin piyadenin kahramanlıkları, casusların şu göze görünmeyen lanetli ordusu yanında hiç kalır.'
sözüyle ifade ettiği gibi önlenecek bir düşman taarruzunun meydana getirebileceği hasardan
çok daha maliyetsiz görülmüştür. Hatta bazı belgelerdeki, istihbarat görevlisi olmadığı hâlde
bu alanla ilgili dolaylı veya bir defalığına doğrudan hizmette bulunanların ödüllendirilmele‑
rine ilişkin kayıtlar da bu alana devletçe verilen ehemmiyeti göstermektedir.
İstihbarat temin etmek kadar, istihbarat almak için gelen casusların açığa çıkarılması
ve yıkıcı etkilerini önlemek üzere yapılan karşı istihbarat faaliyetleri de önemli olmuştur.
Kitapta kullanılan bazı belgelerden, Osmanlı ülkesine girmiş olan casuslardan yakalanıp açı‑
ğa çıkarılmış olanlara verilen cezalar izlenebilmektedir.
Kitapta 138 başlık altında, Genel Müdürlüğümüz Osmanlı Arşivi'nde mevcut belge‑
lerden seçilmiş 153 adet belge kullanılmış; seçilmiş olan bu belgeler, içlerindeki bilgilerin
devrin olayları çerçevesinde daha iyi anlaşılabilmesi için kronolojik olarak sıralanmışlardır.
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Klasik dönem belgelerinin transkripsiyonlarında Kurumumuzun daha önce yayımlamış ol‑
duğu Mühimme Defterlerinin neşrinde takip edilen usule riayet edilmiş; XVIII. yüzyıl ve
sonrası belgelerde ise mümkün olduğunca yalın yazım tercih edilmiştir. Belgelerde geçen
bazı kelime, terim, yer ve şahıs isimleri ile ilgili olarak dipnotlarda bazı sınırlı bilgilere yer
verildiği gibi Kitab'ın sonuna da, küçük bir açıklama kısmı ilave edilmiştir. Ayrıca Kitap'ta
kullanılan tahminî tarihli belgeler ile bunlardan muhtevalarındaki bilgiler ışığında tarihleri
yeniden tahminî olarak belirlenenlerin gerekçelerine dipnotlarda işaret edilmiştir.
Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da İstihbarat kitabı, diğer belge neşri türündeki çalışmalar
gibi, bir meseleyi bütün olarak ortaya koymak ve eksiksizlik iddiasından uzak olarak, sadece,
istihbarat gibi gizliliği ön planda olan önemli ve her zaman ilgi odağı olmuş bir alanda yapı‑
lan akademik ve araştırma amaçlı çalışmalarda, arşivlerimizin de ihmal edilmemesi gereken
kaynaklar olduğuna dikkat çekmek amacına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Bu vesile ile bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen Genel Müdürlüğümüz per‑
soneline teşekkür eder, eserin ilgililere yararlı olmasını dilerim.
Prof. Dr. Uğur ÜNAL

Devlet Arşivleri Genel Müdürü
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A. AMD

: Bâb‑ı Âsafî Âmedî Kalemi

ABD

: Amerika Birleşik Devletleri

A. DVN

: Sadaret Divan Kalemi

A. DVNS. MHM. d

: Mühimme Defterleri

A. DVNS. MHM. ZYL. d

: Mühimme Zeyli Defterleri

A. MKT. MHM

: Sadaret Mektubî Mühimme Kalemi (Odası)

A. MKT. UM

: Sadaret Mektubî Kalemi Umum Vilâyât

A. MTZ. CL

: Sadaret Eyalet‑i Mümtâze Cebel‑i Lübnan

AE. SAMD. III

: Ali Emiri Tasnifi Üçüncü Ahmed

BEO

: Bab‑ı Ali Evrak Odası

Bkz.

: Bakınız

BOA

: Başbakanlık Osmanlı Arşivi

C. AS

: Cevdet Tasnifi Askeriye

C. MTZ

: Cevdet Tasnifi Eyalet‑i Mümtaze

DH. EUM. 5. Şb

: Dahiliye Nezareti Emniyet‑i Umumiye Müdüriyeti Beşinci Şube

DH. EUM. KLH

: Dahiliye Nezareti Emniyet‑i Umumiye Müdüriyeti Kalem‑i Hususi

DH. MKT

: Dahiliye Nezareti Mektubî Kalemi

DH. ŞFR

: Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi

DİA

: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Fr.

: Fransızca

FTG. f

: Fotoğraflar

HAT

: Hatt‑ı Hümayun

HR. SFR. 04

: Hariciye Nezareti Sofya Sefareti

HR. SYS

: Hariciye Nezareti Siyasi

HRT. h.

: Harita

İ. DH

: İrade Dahiliye

İ. HR

: İrade Hariciye

İ. HUS

: İrade Hususi
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İ. MMS

: İrade Meclis‑i Mahsus

İ. MVL

: İrade Meclis‑i Vâlâ

İ. TAL

: İrade Taltifat

MAD. d

: Maliye'den Müdevver Defterler

PLK. p

: Plan-Projeler

TDK

: Türk Dil Kurumu

TFR. I. MN

: Teftişat‑ı Rumeli (Rumeli Müfettişliği) Manastır Evrakı

TFR. I. SL

: Teftişat‑ı Rumeli (Rumeli Müfettişliği) Selanik Evrakı

TS. MA. e

: Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, Evrak

TTK

: Türk Tarih Kurumu

vs.

: vesair

Y. A. HUS

: Yıldız Hususi Maruzat

Y. A. RES

: Yıldız Resmi Maruzat

Y. EE

: Yıldız Esas Evrakı

Y. EE. d

: Yıldız Esas

Y. EE. KP

: Yıldız Esas Kamil Paşa Evrakı

Y. MTV

: Yıldız Mütenevvi Maruzat

Y. PRK. AZJ

: Yıldız Perakende Arzuhal Jurnal

Y. PRK. EŞA

: Yıldız Perakende Elçilik, Şehbenderlik ve Ateşemiliterlik

Y. PRK. HH

: Yıldız Perakende Hazine‑i Hassa Nezareti Maruzatı

Y. PRK. PT

: Yıldız Perakende Posta Telgraf Nezareti Maruzatı

Y. PRK. TKM

: Yıldız Perakende Tahrirat‑ı Ecnebiyye ve Mabeyn Mütercimliği

Y. PRK. ZB

: Yıldız Perakende Zabtiye Nezareti Maruzatı

ZB

: Zabtiye

(?)

: Kelimenin okunuşunda tereddüt bulunduğunu ifade etmektedir.

(

)

: Orijinal belgede bu kısmın boş olduğunu ifade etmektedir.

(

)

: Orijinal belgede bu kısmın yırtık olduğunu ifade etmektedir.

xxxx

: Orijinal belgedeki hasardan dolayı kelimenin tahminî okunduğunu
ifade etmektedir.

[...]

: Orijinal belgede bu kısmın konu dışı olmasından dolayı transkribe
edilmediğini ifade etmektedir.

[xxxx]

: Orijinal belgede mevcut olmadığı halde transkribe sırasında metne
yapılan ilaveyi ifade etmektedir.
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CEM SULTAN'IN RODOS'TAKİ AHVALİNE DAİR ALINAN HABERLER VE HABER
ULAŞTIRMAK İÇİN AT GEMİSİNE DUYULAN İHTİYAÇ

Hüseyin isimli görevlinin; Limni adasına geldiğinde Rodos'a gönderdiği iki adamdan
birinin, 'Rodos Beyi Porto Mastor'un Cem Sultan'a büyük saygı gösterdiği, onu bir gemiye
bindirerek Fransa'ya gittiği söylentisini çıkarttığı, ancak geminin ıssız adalarda gezip durduğu,
aralarında yaptıkları plana göre Cem Sultan'ın önce Pulya'ya daha sonra Fransa'ya gideceği'
şeklinde bir haber getirdiği, diğer adamının getireceği haberin de bildirileceği, ancak
gemi olmadığı için haber göndermekte sıkıntı çekildiği, kesintisiz haber gönderilebilmesi
için bir küçük at gemisine ihtiyaç duyulduğuna dair ve Pulya Elçisi ve Balyos ile yaptığı
görüşmelerde edindiği bilgi ve izlenimler hakkındaki yazısı.
13 Eylül 14821

Ebbeda'llâhü devletehû ve zâde şevketehû

Yüz hâk‑sâr‑ı ubûdiyyetde koyup devletlü hâk‑i pâyüne yüz sürdükden sonra arz‑ı bendegî budur ki
Biz kemîne kulunuza emrolunan hızmetle‑
riçün ma‘lûm ola kim; devletlü hâk‑i pâyünden
cüzâ düşdükde Pulya2 İlçisi'yle buluşdum. Anun
dilin aradum. Barışmağa gâyet iltizâm gösterdi.
Kulun şöyle anladum ki, anun hîç vechile kas‑
dı düşmanlık değildür. Ba‘dehû sözinden şöyle
anladum ki, Frence Beği3 vardur; kâfirde gâlibâ
andan büyük beğ yokdur; anunla ittifâk idüp ve
dahı nice kâfir beğleri varmış; ittifâk idüp Ve‑
nedik4 üstine yürümek isterlermiş ve; "Sultânumı
girü kalan beğlerle barışdurayın." didüği bu sebeb‑
den imiş. Ba‘dehû emr‑i âlî mûcebince Bayloz5
nâm kâfirle dahı söyleşdüm. Didüm ki; "Niçün
fursat eldeyken Cem'i yanlarına çeküp almazlar?
Dostluk itmenün hod vaktidür." didüm. Cevâb
virdi ki; "Paşa'yla buluşalum; ne vechile buyurursa
yazup bildürelüm. Nice kâbil ise ideler." didi.
Ba‘dehû kemîne kulun Limnos cezîresine
geldükde Rodos'a iki âdem irsâl itdüm idi. Birisi
şöyle haber getürdi: "Rodos Beği Porto Mastor6 gâ‑
yet ta‘zîm itdükden sonra; mübârek Receb'ün âhırı‑
na yakına dek anda imiş. Âhır Sultânuma ilçi gön‑
dermiş ve anı bir gemiye koymış; 'Frence'ye gitdi.'
âvâzesin çıkarmış. Ammâ isüz cezîrelerde yürür‑
miş. Sultânumdan ilçi varmayınca toğrılup gitmez‑
miş." diyü haber getürdi ve; "On beş âdemle ge‑
miye girmiş ve Aliyye Beğ‑oğlı ve nice âdemleriyle
1 Tarih tahminîdir. Cem Sultan'ın Rodos'a gittiği 29 Temmuz
1482 (Bkz. Mahmut H. Şakiroğlu, "Cem Sultan", DİA, C. 7,
1993, s. 283‑284) tarihine göre, belgede geçen hicrî 'Receb ayı‑
nın sonu'na karşılık gelen 13 Eylül 1482 tarihi esas alınmıştır.
2 Güney İtalya'da hüküm sürmüş tarihî bir krallık; Napoli
Krallığı.
3 VIII. Charles.

Rodos'dadur. Bile gitmemiş ve tedbîrleri buymış;
'Gitdükde Frence tarafına gide imiş.' Rodos Beği
ile şöyle tedbîr itmişler ki; 'Evvel Pulya'ya çıkalar,
andan Frence tarafına gideler.' " Ammâ tahkîk
dahı bundadur. İnşâallâhü'l‑Azîz toğrılup git‑
dükde umarum ki irsâl olunan âdem gele, ne
haber virürse girü Âsitâne‑i Ulyâ'ya arzoluna.
Ba‘dehû ma‘lûm ola kim; mezkûr mektûbun
üç kerre mefhûmı irsâl olundı. Girü yil karşu‑
ladı, adaya bırakdı. Zîrâ gemimüz yokdurdur ki
bir atlu geçüribilevüz. Biz kulunuz gelmezden
öndin beş altı ay önürdi, Kedelan7 kayıkları
gelüp adanun, olan gemilerini alup haylî ziyân
itmişler. Şimdiki hâlde Sultânum devletinde
kimse gelüp ziyân itmemişdür. Ammâ bize bir
kiçirek at gemi gerekdür ki dâyim haber eksük
olmaya. Husûsan Hudâvendigâr‑ı merhûm bir
at gemi dahı göndermiş imiş. Dizdâr ve kâdî;
'Köhnedür.' diyü almamışlar, şöyle kalmış. Bâkî;
fermân Sultânumundur; her nice emriderse ana
göre amel oluna.
Bâkî; devlet ebedî ve sa‘âdet dâyim ü kâyim
bâd, bi‑hurmeti Muhammed ve âlihi'l‑emcâd.
Abdüküm ed‑dâ‘î
Hüseyin

4 Bu tarihte, doj/doc (Doce, doxe) denilen başkanlar tarafın‑
dan yönetilen ve günümüzde İtalya sınırları içerisinde bu‑
lunan şehir devleti. Bkz. Maia Pia Pedani, "Venedik", DİA,
C. 43, 2013, s. 44-47.
5 Balyos: Osmanlı Devleti'nde Frenk ve özellikle Venedik
elçisi. Bkz. Büyük Türkçe Sözlük (İnternet), TDK.
6 Rodos şövalyelerinin Reisi Pierre d'Aubusson. Bkz. Şaki‑
roğlu, a.g.m.
7 Katalan.
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CEM SULTAN'I TAKİP İÇİN AVRUPA'YA CASUSLAR GÖNDERİLMESİ ÖNERİSİ

Şayet uygun görülürse, Cem Sultan'ı takip edip araştırmak amacıyla Frenk kılığına girip bir
müddet orada durmak ve elde ettikleri haberleri bu tarafa bildirmek üzere hazır durumda
olan bir iki kişinin Avrupa taraflarına gönderilebileceği hususunda Padişah'a sunulan arz.
15 Ekim 14821

Yüz yire urup devâm‑ı devlet du‘âsın tâze ve münevver kılmakdan sonra arz‑ı bende‑i ahkarî budur ki
Frenk cânibine karındaşınuzı tecessüs itme‑
ğe bir iki kimesne gönderilse ki bir nice zamân
varup Frenk sûretine girüp anda dura; her ne
hâle vâkıf olursa bu cânibe i‘lâm itmek câyiz

olursa bir iki kimesne hâzır olupdur; emrolursa
irsâl olunsun.
Bâkî; fermân re’y‑i sâyibenüze müfevvazdur.

Limni Adası.

Piri Reis, Kitab‑ı Bahriye, s. 8, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri, Coğrafya, 1.
1 Tarih tahminîdir. Cem Sultan'ın Avrupa'ya götürüldüğü
15 Ekim 1482 (Bkz. Şakiroğlu, "Cem Sultan") tarihi esas
alınmıştır.
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CEM SULTAN'IN RODOS'TAN SAVOYA DÜKLÜĞÜ VE FRANSA'DA GÖTÜRÜLDÜĞÜ
KALELERE VE BURALARDA NASIL MUHAFAZA EDİLDİĞİNE DAİR ALINAN
HABERLER

Cem Sultan'ı izlemekle görevli birisinin; onun önce Rodos'a geldiğine ve daha sonra
Savoya Düklüğü'nün Provence isimli bölgesinde deniz kenarında Rodos keşişlerine ait
sarp bir kaleye, oradan da Fransa'daki çeşitli kalelere götürüldüğüne dair ve bu kalelerin
özellikleri, kimlere ait oldukları ve Cem Sultan'ın bu kalelerde ne kadar kalıp nasıl gözetim
altında tutulduğu hakkındaki yazısı.
1482 ‑ 14831

Sûret

Andan yine çıkarup mezkûr beğün memle‑
ketinde Delfinato'ya3 vilâyete yakın ve Grano‑
boro4 şehrine yakın on iki mîl Rugeleş5 adlu bir
kal‘aya; gerçi kiçirek kal‘a ammâ gâyet muhkem
ve buyuk kuleleri ile mezkû[r] Rodoş ta‘alluk;
bir zamân ol kal‘ada turgurdup andan çıkarup
Françe Beği memleketinde Delfinato'ya yakın
bir [e]yin üzerine yapılmış gâyet yüçe ve sarp
buyuk kuleleriyle Raka adlu bir kal‘a iledüp
mezkûr kal‘a Delfinato'dan bir ulu beğündür.
Mezkûr Beğ'ün bir karındaşı Rodos keşişleri[n]
den vardur. Mezkûr kal‘ada az zamân turgurdup

andan çıkarup mezkûr Françe Beği beylığında
Leyimuzin6 vilâyetinde Monpolorye7 memleke‑
tine yakın iki gün Limonş8 adlu bir kal‘aya ilet‑
diler. Egerçi düz yirdedür; ammâ gâyet muhkem
ve eyü kal‘adur ve üç buyuk kuleleri vardur. Bu
kal‘ada çok zamân turgurdılar. Andan yine çı‑
karup Kondo de Namur adlu bir beğün ilinde
Burgono9 adlu bir kal‘ada ol vilâyeti Mariyaka
dirler. Frençe Beği'nün hükmindedür. Ol yirde
bir kal‘a var, bir eyin üzerine yapılmış biş kule‑
şi vardur. Gâyet sarp ol kal‘anun içinde muh‑
kem haf ile tutup sekleyorlar(?). Mezkûr kal‘a
Rodoş keşişlerinden Monse de Kondad [nâm]
bir keşişündür. Katı ulu soyubdur(?) ve ol ke‑
şişün yiğirmi bin filoriden ziyâde hâşılı vardur.
Mezkûr, Hûnkâr'un karındaşını ol yirde tutmak
içün Rodos Beğ[i'n]den emrolunmışdur. Gâyet
dar dutarlar ve gâyet saklarlar.

1 Tarih tahminîdir. Cem Sultan'ın Avrupa'ya götürüldüğü ve
çeşitli yerlere nakledilmeye başlandığı 1482 ‑ 1483 (Bkz. Şa‑
kiroğlu, "Cem Sultan") yılları esas alınmıştır.
2 Savoya Düklüğü. Bugünkü Fransa ve İtalya arasında hüküm
sürmüş tarihî bir düklük.
3 Dauphiné (Fransa).
4 Grenoble (Fransa).

5 Rougelas (Fransa).
6 Limousin (Fransa).
7 Montpoulier (Fransa).
8 Limons (Fransa).
9 Bourganeuf (Fransa).

Evvel Rodos'a varup andan gemiye girüp
Duka de Savoya2 adlu bir beğün iline Proven‑
ce adlu yirde deniz yalısında Rodos keşişlerine
ta‘allukdur bir sarp kal‘ada iledüp anda birkaç
gün turgudup gözeyidiler. Ammâ kal[‘a]da de‑
ğül şehr içinde idi.
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SAVOYA DÜKÜ'NÜN KAPISINDA HİZMET EDEN GÖREVLİ YAKUP PAPAS'IN
GÖNDERDİĞİ HABER

Yakup Papas isimli görevlinin; kendisinin daha önce Savoya'ya gönderilmiş olduğu ve şu
anda Savoya Dükü'nün kapısında kulluk ettiği, Dük ile görüşmek için gönderilen Barak
Reis'in Ceneviz üzerinden gelip kendisi ile buluştuğu ve Dük ile olan işin neticeleneceği
ümidinde olduğuna dair yazısı.
1482 ‑ 14831

Sûret
Sultânuma ta‘yîn(?) haber, bilmiş olsun:
Ben kulun Yakup Frenk Papası. Savoya tara‑
fından kim, göndermiş idün. Şimdi (ümîzdür)2
Fidendin kâfiri ile Pavolo kulı ile kim bâzirgân
idi; bilmiş olasız kim (ümîzdür) Savoya kapu‑
sına kulluk iderin. Gönderdinüz maslahat. Bu‑
gün şimdi Barak3 kulunuz Ceneviz4 tarafından
geldi. Duka de Savoya kapusında ben kulunuz

1Tarih tahminîdir. Belge Cem Sultan ile ilgili belgeler ara‑
sında yer aldığından, Cem Sultan'ın Avrupa'ya götürüldüğü
ve çeşitli yerlere nakledilmeye başlandığı 1482 ‑ 1483 (Bkz.
Şakiroğlu, "Cem Sultan") yılları esas alınmıştır.
2 Bu belgedeki, parantez içine alınmış kelimeler, belgenin
orijinalindeki önce boş bırakılmış olan yerlere, sonradan
kurşun kalem izlenimi veren başka bir kalemle yazılmış ke‑
limelerdir.

ile buluşdı. Ümîzvâr kim Duka de Savoya (Beği
ile) maslahat hâsıl olur ümîzvârdur.
Ağustos ayınun on yedi (güninde) dövletlü
Hûnkâr'un ayağı taprağına (vâsıl oldı.) Bâkî; fer‑
mân dövletlü Astâne'nündür (Sultânumundur).
Kulunuz
Yakup Papas

3 Barak Reis. Bkz. Şakiroğlu, "Cem Sultan". Bu isim bazı eser‑
lerde Burak şeklinde de ifade edilmektedir. Ancak belgenin
orijinal metninde hareke ve vokal konularak Barak şeklinde
yazılıdır.
4 Genova (İtalya).
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KEMAL REİS'İN GETİRDİĞİ DİLLER VE BUNLARIN VERDİKLERİ HABERLER
HAKKINDA BİLGİ ARZ EDİLMESİ

Kemal Reis'ten alınan dillerin kimler oldukları ve verdikleri haberler hakkında Dergâh‑ı
Muallâ'ya bilgi arz etmesi emrolunan İskender isimli görevlinin; bu dillerin Rada
Kastila'dan Randa, Sicilya adasından Nino, Lijo Konbani, Vicenco, Cavani ve Mayorka'dan
Kilm(?) Palomir isimli haramiler oldukları, memleketleri ve tedarik edebilecekleri gemi
miktarı hakkında bilgiler verdikleri ve kendi memleketlerinde toplam on iki binden fazla
Müslüman tutsak bulunduğunu söyledikleri hususunda ve muhafaza için kendisine
verilen bu esirlere yapılacak uygulama ile ilgili olarak emir beklediğine dair arzı.
22 Haziran 14871

Dergâh‑ı Mu‘allâ'ya ve Bârgâh‑ı A‘lâ'ya lâ‑zâlet âliyen arz‑ı bendegî budur ki
"El‑hâletü hâzihî Kemâl Re’îs'den2 alınan dil‑
ler3 ne hâllü kimesnelerdür ve ahbârları nedür;
ale't‑tafsîl yazup Dergâh‑ı Mu‘allâ'ma bildüresin."
diyü emrolunduğı sebebden hâliyâ emr‑i şerîfe
imtisâl idüp: Mezkûr dillerün biri Randa nâm
kâfirdür. Rada Kastila'dandur. "Rada Kastila'nun
mıkdârı ve gemileri ne mıkdârdur? Neye güci yi‑
ter?" diyü istifsâr olundukda kendünün yiğirmi
pâre barçaya4 ancak güci yiter ammâ memleke‑
tinden cem‘ iderse sekiz yüz pâre irilü uvaklu
gemi ancak cem‘ olur. Kendü dahı istimâ‘ olun‑
duğı gibi ziyâde mıkdârlu değildür.
Ve biri dahı mezbûr Çiçilya5 adasından Pa‑
lerine nâm Kal‘a'dandur. Nino dimekle ma‘rûf
kâfirdür. Bir barça ile harâmilık ider re’îs idi.
Harâmilık iderken dutılup bu dahı ol vilâye‑
tün hâlini onat bilür. "Çiçilya nâm ada beğünüz
olduğı yire yakındurur?" dinildükde; "Çiçilya'dan
İstanbul ne mıkdâr yir ise beğümüz oturduğı yirün
ırakluğı dahı ol mıkdâr yirdür." diyü eyidür.
Ve mezbûr adadan ve Mesina nâm Kal‘a'dan
dahı Lijo Konbani bir beğcüğez oğlıdur. Harâ‑
milık iderken ele girdi. Ve Vicenco nâm kâfir
6

1 Tarih tahminîdir.
2 Endülüs Müslümanlarına yardım için Osmanlı Devleti hiz‑
metine çağrılan II. Bayezid döneminin Türk denizcisi. Bkz.
İdris Bostan, "Kemal Reis", DİA, C. 25, 2002, s. 226-227.
3 Dil: Sorguya çekilmek için yakalanan tutsak / Durumunu
öğrenmek için düşmandan ele geçirilen tutsak. Bkz. Büyük
Türkçe Sözlük (İnternet), TDK.

dahı mezkûrla bile ele girdi. Mezkûrlar dahı
barça ile harâmilık iderlerdi.
Ve mezkûr Mesina nâm Kal‘a'dan Cavani
nâm kayığ re’îsi kayığla harâmilık iderken ele
girdi. Cemî‘ vilâyetlerinün hâlini bilür. Asılda
Filomar‑oğlı ile on sekiz yıl deryâ yüzin gezüp
şimdi harâmilığa başkaca eşmiş idi; ele girdi.
Ve Mayorka7 nâm memleketden Kilm(?)
Palomir harâmilık iderken ele girdi.
Bu mezkûrlar; "Oldukları adalarda dutsak
vâkı‘ olan Müslimân on iki bin neferden ziyâdedür."
diyü eyidürler. Mezkûrûn diller içün; "Katunda
hıfzolunsun." diyü buyurıldı idi. Bunlar nihâyet
ne zamâna değin duralar? Helâk olunmaları mı
emrolunur yohsa satılurlar mı? Mezkûrlarun
hakkında her ne vechile emrolunursa ümîzdür
ki emroluna ki ana göre mezkûrlarun kaydı gö‑
rile.
Bâkî; fermân Dergâh‑ı Mu‘allâ'nundur.
Bende el‑fakîr
İskender
4 Barça: Yelkenle yürüyen kalyon cinsinden savaş gemisi.
Bkz. Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lûgatı, Enderun Kita‑
bevi, İstanbul, 1986, s. 34.
5 Sicilya adası (İtalya).
6 Messina (İtalya).
7 Mallorca (İspanya).
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CEM SULTAN'IN ROMA'YA GELİŞİ, KARŞILANIŞI VE İKAMETİ HAKKINDA
ALINAN HABERLER

Cem Sultan'ı izlemekle görevli birisinin; onun Fransa'dan beş parça gemi ile Roma'ya
bir günlük mesafede bulunan Civita Vecchia hisarına çıktığı, Papa'nın oğlunu ve bütün
Roma halkını Cem Sultan'ı karşılamaya gönderdiği, karşılamada Fransa Kardinali
De Balu'dan başka hiçbir papazın bulunmadığı, De Balu'nun da şehre onunla birlikte
girmediği, Cem Sultan'ın Papa'nın San Pietro'daki sarayına gelip Papa ile görüştüğü,
Papa'nın birkaç gün sonra onu başka bir hisara göndermek istediği fakat Cem Sultan'ın
bu teklifi kabul etmeyip Roma'da kalmak istediğine dair ve kendisinin Roma'ya giderken
ve dönerken takip ettiği güzergâh hakkındaki yazısı.
4 Mart 14891

Allâhü Te‘âlâ devletlü Sultânumun ömrüni, devletini ziyâde eylesün.
Ferença'dan biş pâre göğeyile2 gelüp Çivita
Veko3 adlu bir hısâra çıkdı kim Rim'e4 bir gün‑
lük yoldur. Papa'ya5 haber oldı kim 'Geldi.' deyü,
Papa dahı oğlunı ve cemî‘ Rim halkını karşu
göndürdi. Ammâ papaz tâyifesinden kimse
karşu varmadı. Hemân Kardinar De Balu6 karşu
vardı kim Ferença Kardinarı'dur; ammâ Rim'e
gelüp bile girmedi. Rim'e gelüp girdüği kapu
karayele bakar kapudan girdi. Cuhudlar Mahal‑
lesi'ne uğradı. Kampo de Fiyor'un7 ortasından
geçdi. Kastel de Sentencelo'nun8 köprisinden
geçüp Senpetro'ya9 toğrı Papa'nun sarâyına git‑
di. Ol gün Papa üç kişiyi kardinar eyledi: Biri
Megalo Mastori10 ve biri anunile bile gelen bir
firar11 ve biri Papa'nun kız karındaşı oğlıdur.
Papa'ya buluşup sarâya girdiler. Sarâyun bir
öşesinde kondurdılar. Ammâ kendü olduğı

1 Tarih tahminîdir. Cem Sultan'ın Roma'ya geldiği 4 Mart
1489 (Bkz. Şakiroğlu, "Cem Sultan") tarihi esas alınmıştır.
2 Göğe: Altı mavna, üstü kalyon olan ve yirmi altı çift kürekle
çekilen eski bir harp gemisi. Bkz. Büyük Türkçe Sözlük (İn‑
ternet), TDK.
3 Civita Vecchia (İtalya).
4 Roma (İtalya).
5 VIII. Innocent.
6 Cardinal Jean Balue.
7 Campo de Fiori (Roma, İtalya).
8 Castel Sant'Angelo (Roma, İtalya).
9 San Pietro (Roma, İtalya).
10 Rodos şövalyelerinin Reisi Pierre d'Aubusson.

hücrenün adına Kamara de Postoliko dirler.
Birkaç11 günden sonra Papa; "Rim'den gidereyim."
deyüp Oruvet12 adlu bir hısâra göndürse gerek‑
di. Kendüye didiler. Kendü; "Rim'den çıkma‑
zam." deyüp râzî olmadı. Papa dahı Biskopo de
Kozniçiya adlu bir keşişine iki yüz yaya koşup
üzerine bekçi kodı. On altı bin filori yılda vazîfe
gösterdi. Sekiz bini bekçi olan yayaya harc ola
ve sekiz bini kendünün yemesi harcına virile.
Bundan getdüğüm yolı beyân ider: Avloni‑
ya'dan13 Raguzaveko14,Lençano15,Selmona16,Tel‑
yekoc17, Polonbara18, Roma.
Geldüğüm yol: Roma, Montorotondo19, Li‑
çeles Akula20, Çulyanov21, Porto de Fermo22, Ra‑
guza23, Hersek.

11 frère (Fr.): birader.
12 Orvieto (İtalya).
13 Avlonya / Vlore (Arnavutluk).
14 Ragusavecchia / Cavtat (Hırvatistan).
15 Lanciano (İtalya).
16 Sulmona (İtalya).
17 Tagliacozzo (İtalya).
18 Palombara (İtalya).
19 Monterotondo (İtalya).
20 L'Aquila (İtalya).
21 Giulianova (İtalya).
22 Porto San Giorgio Fermo (İtalya).
23 Ragusa / Dubrovnik (Hırvatistan).
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Cem Sultan'ın Rodos'a Gelişi.

Münevver Okur Meriç, Sultan Cem, Ankara, 2006, s. 123. (Didier Delhoume'nin
le Turc et le Chevalier adlı kitabından naklen.)
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Hospitalier'in Gemisinde Cem Sultan'ın İlk Yemeği.

Münevver Okur Meriç, Sultan Cem, Ankara, 2006, s. 121. (Didier Delhoume'nin
le Turc et le Chevalier adlı kitabından naklen.)
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AVRUPA KRALLIKLARI VE PAPALIĞIN BİRBİRLERİYLE KURDUKLARI İTTİFAKLAR
VE MÜCADELELERİ HAKKINDA ALINAN HABERLER

Mustafa isimli görevlinin; Fransa, Milano ve Ceneviz beyleri ile Pulya Kralı, Floransa Beyi
ve Papalık'ın iki ayrı ittifak oluşturdukları ve birbirleriyle mücadele hâlinde oldukları,
Fransa'nın Venedik'ten tarafsız kalmasını istediği, Hristiyan beylerinin bunların
birbirlerine düşmanlık etmelerine razı olmadıkları, Mağrib Müslümanları ile savaşıp
Granada'yı alan İspanya Beyi'nin şu anda Papa'nın Pulya Kralı ile dostluk ettiğini duyunca
Papa tarafında yer alıp Fransa'ya düşman olduğu, Fransa Beyi Pulya'ya saldırdığı takdirde
onun da Fransa'ya girip yakıp yıkacağı, Fransa Beyi'nin Rodos Beyi tarafından tahrik
edildiğinde hiçbir şüphe bulunmadığı, Papa'nın Macaristan Kralı ile müttefik olduğu
haberinin asılsız olduğu, Papa ile dostluk görüşmesi yapmak için bu taraftan adam
gönderilmesine izin istenmesi hususunda makamca bilinen Piskopos'a mektup ve adam
yollandığı, daha önce gizli bir çok adam gönderildiği, bunlar döndüklerinde getirecekleri
haberlerin de ayrıntılı olarak yüce devlet makamına sunulacaklarına dair arzı.
2 Ocak 14921

Dergâh‑ı Mu‘allâ'ya ve Bârgâh‑ı A‘lâ'ya arz‑ı bendegî budur ki
El‑hâletü hâzihî deryâ ahbârından istifsâr
emrolunursa; Frence ve Milan2 ve Ceneviz beğ‑
leri ittifâkla biriküp Pulya Kralı'yla3 adâvet bağ‑
layup bir taraf olup berü cânibden dahı Papa ve
Flordin4 Beği5 ve Pulya Kralı el bir idüp bir taraf
olup iki tarafda askerleri cem‘ olmakdadur. Ve
Frence Beği'nden Venedik beğlerine ilçi gelüp;
"Siz araya girmen; biz Pulya Kralı'yla varup hak‑
laşalum." deyüp Venedik beğleri dahı; "Biz revâ
görmezüz kim aranuzda adâvet olup kanlar döki‑
lüp el gün harâba vara, dutduğunuz iş dahı râst gel‑
meye. Eger hakkınuz varsa lütufla taleb idün, unfla
taleb itmen. Biz dahı eylükle size muâvenet idevüz."
diyü cevâb virüp ve ol etrâfda olan kâfiristân
beğleri, bunlar birbirine adâvet itdüklerine
rızâları olmayup ve dahı Mağrib6 Müslimânları
1 Tarih tahminîdir. Belgede geçen 'Granada nâm şehirlerin fet‑
hidüp' ifadesine istinaden Gırnata'nın Müslümanların elin‑
den çıktığı 2 Ocak 1492 (Bkz. Mehmet Özdemir, "Gırnata",
DİA, C. 14, 1996, s. 51‑57) tarihi esas alınmıştır.
2 Milano (İtalya).
3 I. Ferdinand.
4 Floransa (İtalya).
5 Lorenzo de Medici.
6 İslam tarihinde Doğu İslam dünyasının (Meşrık) sınırı ka‑
bul edilen Mısır'dan Atlantik Okyanusu'na kadar uzanan ve
günümüzde Libya, Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanya dev‑
letlerinin bulunduğu bölge. Bazı kaynaklara göre Mısır'ın

ile ceng idüp Granada7 nâm şehirlerin fethidüp
alan İspanya Beği, Papa8 ile dost olup Papa'nun
Pulya Kralı'yla dostluk itdüğini istimâ‘ idicek
Papa'ya mütâba‘at idüpdostluk üzre Frence Be‑
ği'ne9 adû olup askerin cem‘ idüp müretteb ü
müheyyâ olup muntazırdurur. Hemân kim
Frence Beği askeriyle Pulya Kralı üzerine yü‑
rüyüp azîmet ide, mezkûr dahı akabince varup
Frence Beği'nün vilâyetini yakup yıkup gâret
itmek kasdındadur. Ol ecilden yirlü yirinde as‑
kerleriyle mukarrerdürürler. Perâkende olur‑
larsa bu cihetden olurlar.
Ve istimâ‘ olundı ki; "Mantovan10 Beği niyyet
itmiş ki, bendeye âdem gönderüp meşveret eyleye.
Hazret‑i Saltanat‑penâh'dan icâzet emrolunmasını
taleb idüp Frence askeriyle buluşup hasmâne ceng
eyleye." Ammâ Frence Beği'nün hareketi Rodos
Beği tahrîkiyle olduğına nev‘‑i şübhe olunma‑
ya. Muhakkak ilmümüz yitişmişdür.
batısında yer almasından dolayı Endülüs de Mağrib coğraf‑
yasına dahil edilmektedir. Bkz. İbrahim Harekât, "Mağrib",
DİA, C. 27, 2003, s. 314-318.
7 Granada (İspanya). Ayrıca bkz. Dipnot 1.
8 VIII. Innocent.
9 VIII. Charles.
10 Mantova (İtalya).
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Ve avâm ortasında; "Papa, Üngürüs1 Kra‑
lı'yla2 müttefiklerdür." diyü bir kâzib haber
naklolunurdı. Fi'l‑hakîka ma‘lûmumuz oldı ki
gayr‑i vâkı‘ olup berü cânibe kat‘â hareketleri ve
adâvetleri yokdur. Ve bu husûsda Çavuş Kâsım
bendenüzden bu fakîre mektûb gelüp mazmû‑
nı zikrolan ahbârâta muvâfık tasdîk itdi. Nev‘‑i
şübhe kalmadı.
Ve bundan gayri Dergâh‑ı Ma‘dalet‑pe
nâh'un ma‘lûmı olan Piskopoz'a mektûbla müs‑
tekıl bir âdem gönderdük kim; "Papa'ya varup;
'bendenüzün konuşluğa gelüp ve anlara nev‘‑i sa‑
dâkat resmin takdîme irişdürmeğiçün bir yarar

âdemimüz varmasına' meşveret idüp icâzet taleb
idüp girü i‘lâm eyleye." diyü.
Ve bundan akdem mahfî bir nice âdemler
dahı irsâl olundılar. Mu‘âvedet itdükleri gibi
vâkıf olduğumuz ahbârât bi't‑tafsîl Âsitâne‑i
Devlet'e arzoluna.
Ma‑vaka‘a budur ki hakîkati üzre Âsitâne‑i
Sa‘âdet‑penâh'a arzolundı. Bâkî; fermân Der‑
gâh‑ı Mu‘allâ'nundur.
Bende‑i el‑fakîr
Mustafâ
el‑hakîr

Vatikan'da Borgia dairesinde bulunan ve Cem Sultan'ın Papa ile görüşmesini tasvir eden
"La disputa di Santa Caterina" isimli tablo.

Semavi Eyice, "Sultan Cem'in Portreleri Hakkında", TTK Belleten, XXXVII/145, 1973, resim IX.

1 Üngürüs /Engürüs: Osmanlı'nın Macarlara verdiği isim.
Bkz. Tarih Terimleri Sözlüğü (İnternet), TDK.
2 II. Vladislaw.
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Rodos Adası.

Piri Reis, Kitab‑ı Bahriye, s. 42, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri, Coğrafya, 1.
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FRANSA BEYİ'NİN PİYEMONTE'DE MİLANO BEYİ'NE KARŞI UĞRADIĞI HEZİMETE
DAİR ALINAN HABERLER VE CEM SULTAN'IN NAAŞININ GETİRTİLMESİ

İskender isimli görevlinin; Milano Beyi'nin Papa, Venedik ve Floransa beylerinin
yardımlarıyla Fransa Beyi'ni Piyemonte'de yapılan ve her iki taraftan çok sayıda askerin
kırıldığı savaşta hezimete uğrattığı, Fransa Beyi'nin çok az miktarda adamıyla kurtulduğu,
kendi memleketi tarafına bile gidemeyip başka bir tarafa kaçtığı, galip gelen ordunun Draç
ve Ülgün kalelerinden askerle takviye edilip Fransa Beyi'nin Anabolu'daki beyinin üzerine
gitmesinin planlandığı hakkında Fransa Beyi'nin ordusunda bulunan adamının getirdiği
haberlere ve getirtilmesinde gecikilen Cem Sultan'ın naaşının, ileride zorluk çekilmemesi
için şartların elverişli olduğu şu dönemde getirtilmesinin yerinde olacağına dair arzı.
14951

Yüz yire koyup ol Südde‑i Sâmî'nün gubâr‑ı tayyibesin çeşm‑i ümîze iktihâl itdükden sonra
arz‑ı bende‑i fakîr budur ki
El‑hâletü hâzihî Frenca Beği'nün2 cem‘ıy‑
yetinde olan âdemlerümüzden bir âdemümüz
gelüp şöyle haber getürdi ki; "Milan Beği leşkerin
cem‘ idüp ve Pap[a] ve Venedik beğleri ve Filorence3
Beği mezkûr Milan'a yardım virüp Milan memleke‑
tinün berü tarafında Piyamonde4 nâm yirde mezkûr
Frenca Beği ile buluşup muhkem ceng idüp nihâ‑
yetsüz iki tarafdan âdemleri ve beğleri kırılup âhı‑
ru'l‑emr Frenca Beği sınup leşkeri gereği gibi kırılup
kılıçdan geçürildi. Kendüsi sehel âdem ile kurtulup
memleketi tarafına kaçamayup gayri tarafa kaçdı.
Kurtulacağın dahı Allâh bilür. Eyle olsa mezkûrı
sıyan çeri Pulya memleketine geldi. Duka5 arala‑
rında biledür. Şimdiki hâlde mezkûr Duka6 berü
tarafda vâkı‘ olan Venedik kal‘alarından Drac7 ve
Ülgin8 nâm kal‘alara ulûfeci çağırtmağıçün iki pâre
kadırga9 gönderüp el‑ân ulûfeci çağırduyorurlar.

Şol kasd içün ki; Frenca Beği'nün Anabolı'da10 bir
ulu beği kalmış idi; üzerine varup ceng ide." diyü.

1 Tarih tahminîdir. Avrupa'da yaşanan İtalyan Savaşları'nın
bir aşaması olan Fransa Kralı VIII. Charles'ın İtalyan Şehir
Devletlerine karşı Temmuz 1495'te kaybettiği savaşın tarihi
esas alınmıştır.
2 VIII. Charles.
3 Florence (İtalya).
4 Piemonte (İtalya).
5 Metinde 'Zuka' şeklinde geçmektedir.

6 Metinde 'Zuka' şeklinde geçmektedir.
7 Durrës (Arnavutluk).
8 Ulcinj (Karadağ).
9 Osmanlı donanmasında çektiri nevinden olan gemilerin en
büyüğü. Bkz. Sertoğlu, a.g.e., s. 167.
10 Napoli (İtalya). Bkz. Şakiroğlu "Napoli", DİA, C. 32, 2006,
s. 383.
11 Metinde 'merkablühû' şeklinde geçmektedir.

Ba‘dehû; merhûm Cem Sultân tâbe serâhü
ve cu‘ıle'l‑cennetü merkadühûnun11 cesedi eğle‑
nildi, berüye çıkartmağa mukayyed olunmadı.
Şimdiki vakıtlarda berüye çıkartmağ be‑gâyet
âsândur. Şöyle ki; bu esnâlarda mukayyed olun‑
mazsa sonra çıkartmağ âsân olmaz. Şöyle ki; bir
bölükbaşıyla on nefer âdem gönderilse çıkarı‑
lurdı. Allâh fursat virmiş iken çıkarmak evlâ vü
yeğrek gibi değil midür ola?
Bâkî; bu bâbda Sultânum hazretlerine ne
dimek muhtâcdur. Fermân Sultânum hazretle‑
rinündür.
Bende el‑fakîr
İskender
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ŞAHKULU'NUN FİLİBE'DEKİ CASUSUNUN VERDİĞİ BİLGİLER

Şahkulu'nun Filibe'deki casusu Pir Ahmed'in Filibe Sancakbeyi Sufi'ye; Şahkulu'nun
Antalya yakınlarında Yalınlı köyü civarında bir mağarada bulunduğu, dört adamını her
birine yirmişer kâğıt vererek Rumeli'de Selanik, Siroz, Zağra Yenicesi ve Filibe bölgelerine
gönderdiği ve kâğıtların buralardaki halifelere verildiğine dair ikrarda bulunduğu
hakkında yazı.
15111

Filibe2 Sancağı Beği Sûfî'[ye] Şâhkulı'nun3 câsûsı Pîr Ahmed nâmun
itdüği ıkrârun beyânıdur ki zikrolınur.
Ve; "Şâhkulı Antâliyye kurbinde Yalınlu nâm
karyenün yanında bir mağarada olurdı ve mevlû‑
dı dahı ol karyede idi." Ve; "Sen onda iken Şâhku‑
lı'nun yarar âdemisi kimler idi?" diyicek:
– "Biri Safer ve biri İmâmoğlı nâm kimesneler‑
dür."
Ve; "Sen Şâhkulı'nun yanından ne vakıt git‑
dün?" diyü sü’âl olıcak:
– "Geçen yılun Safer ayında gitdüm."
"Kaç kişiyidünüz?" diyü sü’âl olıcak:
– "Dört kişiyidük." didi. "Her birimüze yiğirmi‑
şer kâğıd virdi."
"Ol kimesnelerün adları nedür?" diyicek:
– "Biri Safer ve biri İmâmoğlı ve biri Tâceddîn
ve biri dahı mezkûr Pîr Ahmed."

1 Tarih tahminîdir. Antalya bölgesinde büyük bir isyan çıka‑
ran Türkmen babası Şahkulu Baba Tekeli'nin ölüm tarihi
olan 1511 tarihi (Bkz. Feridun Emecen, "Şahkulu Baba Te‑
keli", DİA, C. 38, 2010, s. 284‑286.) esas alınmıştır.
2 Plovdiv (Bulgaristan).
3 Bkz. dipnot 1.

Ve; "Bunlar nireye vardılar?" diyü diyicek:
– "Safer Siroz'a4 vardı ve İmâmoğlı Selanik'e5
vardı ve Tâceddîn Zağra Yenicesi'ne6 vardı ve
mezkûr Pîr Ahmed Filibe'de İmâret Mahallesi'nde
Kara Habîb nâm halîfeye kâğıd virdüm. Mezkûr
Kara Habîb İmâret‑i mezkûrda hem müsta‘iddür
ve Sofya'da7 Tâceddîn ve Şücâ‘ ve Şeyh Çelebî ve
mezkûrun İmâmı Muhyeddîn halîfelere kâğıdlar
virdüm ve Dubniçe'de8 Ercanlı Halîfe'ye kâğıd
virdüm ve esbâbum ve ba‘zı kâğıdlarum Ercanlı
Halîfe'de emânet kodum ve Dubniçe nâhıyesinde
Resûlli nâm karyede Alaybeği Yûsuf bin
Muhammed ve Edhemî Muhammed nâm halîfelere
kâğıdlar virdüm ve Yanacük nâm karyede tîmâr
eri İlyâs Halîfe'ye kâğıd virdüm ve Piretli nâm
karyenün İmâmı Muhyeddîn nâm halîfeye kâğıd
virdüm."

4 Serez, Serres (Yunanistan).
5 Thessaloniki (Yunanistan).
6 Nova Zagora (Bulgaristan).
7 Sofia (Bulgaristan).
8 Dupnica (Bulgaristan).
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FİLİBELİ NİKOLA İSİMLİ HABER ELEMANININ, HAKKINDAKİ YALAN HABER,
ÇİFT TARAFLI CASUSLUK VE SİHİR İDDİALARINDAN DOLAYI SİYASET EDİLEREK
CEZALANDIRILMASI TALEBİ

Mustafa isimli görevlinin; yedi sekiz yıldır deryadan haber getirme hizmetinde istihdam
edilen, yalan ve uydurma haberler getirdiği öteden beri defalarca dile getirilen, deryadan
diye getirdiği mektuplar İstanbul'da yazılmış olan Filibeli Nikola isimli casusu, kendisini
ziyarete geldiğinde, yüzüne karşı, 'bu zamana kadar hiçbir doğru haber getirmediğini ve çift
taraflı casusluk yaptığını' söyledikten sonra kapıcı gözetimine verdiği, kapıcının da onun
gözetim altında tutulacağı evin sahibine şapkasını çıkarıp verirken 'içindekini yakmasını'
söylediğini duyması üzerine şapkayı alıp içinden çıkan yazılı kâğıtları kendisine getirdiği,
kâğıtlarda Sultan Bayezid ve diğer üst düzey kişilerin isimlerinin geçtiği sihir benzeri
şeyler yazılı olduğu, bunların sihir işinden anlayan Hristiyanlara gösterilip onların
söyleyeceği şekilde yakılarak veya suda ezilerek imha edilmesi ve bu kişinin de siyaset
edilerek cezalandırılması gerektiğine dair arzı.
24 Nisan 15121
Hazret‑i izzet‑me’âb-ı kâm‑yâb
Evrâd‑ı da‘avât‑ı sâlihât‑ı nâ‑ma‘dûd ve emdâd‑ı tahıyyât‑ı sâfiyât‑ı nâ‑mahdûd
–ki mahz‑ı ihlâs ve ayn‑ı ihtisâsdan fâyız u lâyıh şüd– müthaf u mühdâ kılındukdan sonra;
ma‘rûz‑ı zamîr‑i münîr‑i âftâb‑tal‘at budur ki
Filibelü Nikola nâm kâfir ki, yedi sekiz yıl‑
bize göstericek okudup gördük ki, kâğıdlarında
yazılmış; "Ben ki Nikola'yın. Gökyüzi gibi görünem
dan berü ma‘lûm‑ı hazret‑i âlîdür ki, defe‘âtle
ve yir basılduğı gibi basam. Ulu Sultân Bâyezîd Hân
deryâ hızmetine varup gelüp ahbâr getürürdi.
ve Haznedârbaşı ve Mustafâ Beğ ve Çavuş Kâsım Beğ
Getürdüği ahbârun sıhhati ma‘lûm olmazdı.
ve Şîrmerd Beğ baykuşlar gibi ve yavrı çıkarup tüyi
İşi, güci hîle vü tezvîr idi. Muhlisınuz dir idüm
yolunmış tavuk gibi olalar. Ben Nikola ki, Allâh'un
ki; "Kâzibdür, ahbârınun aslı yokdur." diyü. Kizbi
kulıyın; bunlarun dillerin kat kat bağladum. Dilleri
tamâm ma‘lûm olmışdı. Deryâ cânibi bir dürlü
ve gözleri olmaya benüm üzerüme." diyü yazılmış.
olmağın kizbine mukayyed olunmayup; "Bu dahı
Dahı yazılmış nesneler vardur ammâ yazusı mah‑
şimdilik varup gelidursın." diyü buyurılmış idi. Ve
volmağın ihrâc olunmadı. Ol başında bulunan
sâbıkâ deryâ cânibinden muhibbinüz adına ge‑
kâğıdlar bile gönderildi. Ve kâğıdlar görildükden
türdüği mektûblar dahı İstanbul'dan bunda gön‑
sonra; "Niçün böyle itdün?" diyü kendüden istifsâr
derilmişdür; ol kimesnedür. Hâliyâ; "Bunda bizi
olundı. Eyitdi ki; "Bunı bana habsünde mürd olan
görmekliğe geldüm." diyü gelüp mülâkât idicek
Dragoman Süleymân eyledi." didi. Bu gönderilen
didüm ki: "Bunca zamândur deryâ hızmetine varup
kâğıdlarun ehl‑i Nasârâdan aslını bilür kimesne‑
gelürsin. Dahı bir sahîh haber getürmedün. Arada
ye gösterile ki, sihirdür. Ana göre eger oda yan‑
hemân işün, gücün hîle vü tezvîrdür. Bizden anlara
maludur ve eger suya ezmelüdür; didükleri gibi
ve anlardan bize tecessüs idüp yürümekdür murâ‑
oluna. Ammâ bu mel‘ûna girü bunda bir azîm
dun. Sabr it, seni bir azîm belâya girifdâr itdüreyin!"
siyâset olmasına emrolunmasına sa‘y ü himmet
diyü gazab‑gûne kelimât idüp kapucı eline virüp;
oluna ki, bunun emsâli ehl‑i tezvîr bundan nasî‑
"Hıfzeyle." diyicek kapucı, varup hıfzideceği evün
hat ü ibret alup dahı bunun gibi amel itmeyeler.
sâhıbine tevehhüminden, başından şapkasın
Bu iş az iş değildür. Ma‘lûm‑ı hazret‑i âlî ola.
çıkarup virüp eyidür ki; "Bunun içinde olanı oda
yakmazsan benüm elüm yarınki gün senün yakan‑
Bâkî; nihâl‑i ömr‑i câvidânî mü’ebbed ü
da olsun." didüğini kapucı işidüp çeküp şapkasın
muhalled bâd, bi‑[hurmeti] Muhammedin ve
alup içinden kâfirî yazılu kâğıdlar çıkup getürüp
âlihi'l‑emcâd.
Az‘afü'l‑ibâd
1 Tarih tahminîdir. Metinde geçen 'Ulu Sultân Bâyezîd Hân'
Mustafâ
ifadesine istinaden Sultan II. Bayezid'in Osmanlı tahtından
el‑fakîr
ayrıldığı tarih esas alınmıştır.
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YAVUZ SULTAN SELİM'İN AĞABEYİ ŞEHZADE AHMED'İN ORDUSUNDAKİ
ÇAVUŞ HOCA İSİMLİ CASUSUN VERDİĞİ HABERLER

Ahmed isimli görevlinin; kendisi İstanbul'da iken Şehzade Ahmed tarafına casusluk için
gönderdiği ve Şehzade'nin ordusuna girip çavuşluk yapan Çavuş Hoca isimli adamının
verdiği bilgilere göre Ramazanoğlu Beyi'nin Şehzade Ahmed'e, 'yalnız olarak Bulgar
taraflarına geldiği takdirde Bulgar beyleriyle birlikte kendisine yardım edecekleri ve hıyanet
eden Karaman beylerini cezalandırıp itaat altına alacakları' şeklinde haber ilettiği, Şehzade
Ahmed'in ise gerektiğinde iltica edebilmek için Şam ve Haleb ümerasına adam yolladığı,
levazımat ve ağırlıklarını da beş yüz adamıyla birlikte Amasya'ya gönderdiği ve Ankara'ya
gelip halka 1.200.000 akçe vergi salarak 'daha önce talep ettiği azepleri ve bu parayı
vermezlerse şehri yıkıp yakacağı' tehdidinde bulunduğuna dair adı geçen Çavuş Hoca ile
gönderdiği mektubu.
18 Temmuz 15121

Cenâb‑ı fazîlet‑me’âb Mevlânâ‑yı kâm‑yâb
Ammera'llâhü serîre fazîletihî ilâ‑yevmi'l‑haşri ve'l‑hısâb
Ba‘de tenfîdi düreri'd‑du‘â’i bi‑yedi'l‑ihlâs ve tec‘îdi tureri's‑senâ’i alâ‑vechi'l‑ihtisâs;
ma‘rûz‑ı re’y‑i enver budur ki
Bundan akdem bu muhibbinüz İslâm‑
bol'da iken işbu hâmil‑i varaka‑i meveddet
Çavuş Hâce bendenüz Sultân Ahmed cânibine
tecessüse gönderilmişdi. Akşehir'e varup içle‑
rine girüp çavuşluk hıdmetine duhûl idüp ol
zamândan berü içlerinde olurdı.
Cümle ahbârdan birisi bu kim; Ramazânoğ‑
lı haber gönderüp; "Eger Bulgar cânibine3 gelür‑
senüz cemî‘ ağırığuz bırağup tenhâ gelmek gerekdür
ki Bulgar beğleriyle mu‘âvenet idüp Karaman beğ‑
lerinün hıyânet idenlerin kılıçdan geçürüp mâ‑bâkî‑
sin itâ‘at itdürüp arka yardım olalum." dimişler.
2

Ve dahı Şâm ve Haleb melik ümerâsına
âdem gönderilmiş ki mu‘âvenet taleb ideler.
Ammâ ol cânibe âdem göndermekden garaz
1 Tarih tahminîdir. Belgede geçen 'Sultan Ahmed', 'Amâsiy‑
ye'ye göndermiş' ve 'Ankara'nun üzerinde oturup' ifadelerine
istinaden Yavuz Sultan Selim'in, kendisi ile taht mücadele‑
sine girişen ağabeyi Şehzade Ahmed üzerine yürümek için
İstanbul'dan Anadolu'ya geçtiği 18 Temmuz 1512 (Bkz. Fe‑
ridun Emecen, "Selim I", DİA, C. 36, 2009, s. 407‑414) tarihi
esas alınmıştır.

taşra firâr idemeyecek olursa varup Şâm cânibi
penâh tutuna.
Vâkı‘â mezkûr Çavuş bendenüz içlerinde
iken Sultân cümle tecemmülâtın ve eskâlin ayı‑
rup Ulûfecilerbaşı'nı ve Garîbler Ağası'nı baş
koşup beş yüz mıkdârı âdem ve yiğirmi nefer
çavuş koşup Amâsiyye'ye göndermiş. Kendü
tecemmülâtdan tenhâ olup Ankara'nun üzerin‑
de oturup on iki kerre yüz bin akça şehirlüye
salgun salup; "Evvel salınan azebi ve zikrolunan
mıkdârı akçayı virmezsenüz şehri yıkup yakup
harâb eylerin." diyüp; "El‑ân şehrün üzerinde mü‑
temekkindür." diyü cevâb virdi. Mâ‑bâkî haber
kendülerden istifsâr oluna.
Bâkî; hemîşe ömr ü devlet müstedâm bâd.
Mine'l‑muhibbi'l‑muhlis
Ahmed
el‑fakîr

2 O tarihte Adana‑Çukurova bölgesinde hüküm süren beylik.
3 Günümüzde Konya, Karaman, Niğde ve Mersin arasında
kalan bölge.
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İRAN'DAN DÖNEN OSMANLI CASUSUNUN, ELDE ETTİĞİ BİLGİLERİ SUNMAK
ÜZERE DEVLET MERKEZİNE GÖNDERİLDİĞİ

Kasım isimli görevlinin; İran Şahı'nın durumu hakkında bilgi almak üzere Kemah
Sancakbeyi İskender Bey tarafından İran'a gönderilen Gül Üzeyir isimli gayrimüslim
casusun, edindiği bilgileri aktarmak üzere Rum vilayeti çavuşlarından Sefer Çavuş ve
İskender Bey'in adamı ile birlikte devlet merkezine gönderildiğine dair arzı.
19 Mayıs 15151

Be‑Dergâh‑ı Mu‘allâ ve Bârgâh‑ı A‘lâ
rafe‘allâhü Te‘âlâ fevka's‑semâvâti'l‑ulâya
arz‑ı bendegî budur ki
Bundan akdem Kemah Sancağı Beği kıd‑
vetü'l‑ümerâ’i'l‑kirâm İskender Beğ kulunuz
Şâh‑ı2 mahzûlün ahvâlini ve ef‘âlini cesâset
içün Gül Uzeyir nâm zimmîyi Bitlis tarafından
Tebrîz'e gönderüp varup girü müşârun‑ileyh
kulunuza geldükde âdemi Mehmed bendenüzi‑
le mezkûr câsûsı bu nahîfe gönderüp vâkıf ol‑
duğı ahbâr Der‑i Devlet'e i‘lâm olunması lâzim
olduğı sebebden mezkûr câsûs ve mûmâ‑iley
hün âdemi bile vilâyet‑i Rum çavuşlarından

râfi‘‑i ruk‘a‑i rıkkıyyet Sefer Çavuş bendenüz
ile Der‑i Devlet‑nisâb'a irsâl olundılar ki Şâh‑ı
bed‑fi‘âlün ahvâli mezkûr câsûsdan istifsâr
buyurıla.
Bâkî; fermân Dergâh‑ı Felek‑iştibâh'undur.
Az‘afü'l‑ibâd
Kâsım

el‑fakîru ileyh

1 Tarih tahminîdir. Belgedeki 'Kemah Sancağı Beği İskender'
ifadesine istinaden, Kemah'ın Safevîler'den Osmanlılar'a
geçtiği tarih esas alınmıştır.
2 Şah İsmail.
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SAFEVÎ HÜKÜMDARI ŞAH İSMAİL'İN ADAMI ÇAYAN SULTAN'IN CASUSLUĞA
GÖNDERDİĞİ ALİ'NİN YAKALANDIKTAN SONRA SORGUSUNDA VERDİĞİ BİLGİLER

Safevî Hükümdarı Şah İsmail tarafından gelip yakalanan Ali isimli casusun yapılan
sorgusunda verdiği bilgilere göre; Şah İsmail'in on beş bin askeriyle İşgenber‑i Gülanber
Yaylağı'nda olduğu, altı bin askerle Karahan'a yardıma gönderdiği Çayan Sultan'ın Keşiş
gölüne geldiği sırada 'Karahan'ın yenilip başının kesildiği' haberini alması üzerine Şah'ın
emri gereğince durup Şah'ın gelmesini beklediği ve bu arada adı geçen Ali'yi Sinan Paşa
hakkında haber almak için casusluğa gönderip Aladağ'da bulunan Div Ali'yi de yanına
çağırdığı, Şah'ın oğlu Tahmasb'ın Horasan'daki Meşhed‑i Hüseyin'de olduğu, Yeşilbaş'ın
Amu nehrini geçtiği ve Horasan'a gelmek üzere olduğu, Şah İsmail'in, yanında bulunan
bazı korucularına hanlık ve beylik verdiği, Aras nehrindeki Yavuz'un batık topunu
çıkarttırıp bu topa göre arabalarıyla birlikte elli top ve Tüfekçibaşısı Mirza Şah Hüseyin'e
bin tüfek yaptırttığı, ancak kaçıp yanına gelen yirmi yeniçeri dışında kendi askerlerinin
tüfek atmayı bilmedikleri, Mısır Sultanı'nın Elçisi'nin Şah İsmail'e 'sünnî olup Yavuz'dan
af dilediği ve onun atının ayağının bastığı memleketleri teslim ettiği takdirde buraların tekrar
kendisine verilmesi için Yavuz nezdinde iltimasta bulunma ve şayet Yavuz bu isteği kabul etmezse
ona karşı birlikte mücadele etme' teklifiyle Bağdad'dan Hemedan'a geldiği ancak Şah'ın bu
teklifi kabul etmediği yolunda haberler geldiği, Karahan'ın kurtulan adamlarının Kürt
beylerinin yol vermemesi üzerine Arap bölgesinden geçerek Bağdad'a gittikleri ancak sağ
olup olmadıklarının bilinmediğine dair yazı.
26 Haziran 15161

Kazıyye
Şâh İsmâ‘îl cânibinden gelüp dutılan Câsûs
Alî'nün örfde itdüği ıkrâr budur ki zikrolunur:
"Şâh İsmâ‘îl İşgenber‑i Gülembe2 nâm yaylakda‑
dur. Yanında Mugan'dan3 ve Karabağ'dan4 sürgün
getürilmiş on beş bin atlu ve yaya asker vardur. Altı
bin âdemle Çayan Sultân'ı5 ve kız karındaşı oğlı
Turmış Beğ'i Karahan'a6 mu‘âve[ne]te göndermiş
idi. Keşiş göline7 gelindükde Karahan'un başı ke‑
sildüği ve askeri münhezim olduğı haberi gelüp ve
1 Tarih tahminîdir. Belgedeki 'Karahan'un başı kesildüği' ifa‑
desine istinaden, Safevîlerin Diyarbakır Emîri olan Ka‑
rahan'ın kesik başının Yavuz Sultan Selim'in Konya'daki
ordugâhına getirildiği 26 Haziran 1516 (Bkz. Emecen, "Se‑
lim I") tarihi esas alınmıştır.
2 İran'ın Ishganbar ve Golanbar isimli yerleşim birimleri.
3 Mugan (Azerbaycan).
4 Karabağ (Azerbaycan).
5 Asıl ismi Ustacalu Muhammed Bey'dir. Şah İsmail'in sofra‑
cıbaşısı olup 1514'te Çayan Sultan lakabıyla Emirü'l‑ümerâ‑
lığa getirilmiş ve 1523'te vefat etmiştir. Bkz. Faruk Sümer,
Safevî Devleti'nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türkleri‑
nin Rolü, Güven Matbaası, Ankara 1976, s. 45.

Çayan Sultân dahı Şâh‑ı gümrâh[a] bildürüp;
'Nice idelüm?' didükde Şâh'dan haber gelüp; 'Ol ara‑
dan ayrılmayasın. Ben dahı sana varup buluşmak‑
dayın. Cem‘ olup bir yirden Sinân Paşa8 ve Emîr‑i
âhûrı'yla dürüşüp ya baş virürin, veyâhûd baş alu‑
rın.' diyü hüküm göndericek anlar dahı ol arada
karâr idüp beni bu cânibe Sinân Paşa'nun ve Emîr‑i
âhûr'un ahvâllerin bilmeğe câsûsluğa gönderdiler."
diyü cevâb virdi.
Ve; "Dîv Alî, Kürd Beğ nâm kimesne ile ve Hâ‑
lid Beğ'le Aladağ'dadur. Şimdi Çayan Sultân âdem
gönderüp; 'Şâh geliyorur; sen dahı gelüp kavuşa‑
sın.' diyü haber gönderdi." Ve; "Kör Emîr, Şâh'un
6 Safevîlerin Diyarbakır Emiri. Bkz. Emecen, "Selim I", DİA,
C. 36, 2009, s. 407‑414.
7 Günümüzde Turna gölü ismiyle anılmaktadır. Van gölünün
doğusundadır.
8 O tarihte Yavuz Sultan Selim'in Diyarbakır Seraskeri olarak
görevlendirdiği Sadrazam Hadım Sinan Paşa. Bkz. Şerafet‑
tin Turan, "Hadım Sinan Paşa", DİA, C. 15, 1997, s. 7-8.
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oğlı Tahmasb Sultân ile Horasân'da1 Meşhed‑i
Hüseyin'dedür. Bu cânibe gelmek haberi yokdur."
Ve; " 'Yeşilbaş2 kırk elli bin âdemle Amu suyın3 ge‑
çüp Horasân'a gelmekdedür.' diyü haber geldi." diyü
cevâb virdi.
Ve; "Halîl Beğ ve Ömer Beğ ve Bekir Beğ ve Te‑
keltü Hân nâm kimesnelere –ki korıcılardur– hân‑
lık ve beğlik virüp anlar yanındadur. Ve bunlardan
gayri Mîrzâ Şâh Hüseyin nâm kimesne tüfekciba‑
şısıdur; ana bin tüfek işletmişdür. Ammâ yiğirmi
yeniçeri kaçup gelmişdür; anlar atarlar. Gayrisi
tüfek atmak bilmezler; kimi gözin ve kimi yüzin
yakarlar. Anlar dahı yanındadur." didi.
Ve; "Bundan evvel devletlü Hudâvendigâr4 haz‑
retleri Tebrîz'e5 geldükde Aras suyında arabasıyla
bir top batmış idi. Şâh anı çıkardup ana göre elli top
arabalarıyla itdürüp nevrûzda cümlesin atdılar."
diyü cevâb virdi.

1 Khorasan (İran).
2 Şeybanîler (Özbekler) kastedilmektedir.
3 Amuderya / Ceyhun nehri.
4 Yavuz Sultan Selim kastedilmektedir.
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Ve; " 'Mısır Sultânı'nun6 İlçisi iki yüz âdemle
Bağdâd'dan7 inüp Hamedân'a8 geldi. Şâh['a] gidedu‑
rur ki; 'Gel Müslimân olup tâcunı çıkarup sünnî olup
gelesin. Hudâvendigâr hazretlerinün ayağına düşüp
atı ayağı basduğı memâliki teslîm eyleyüp; 'Beli.' di,
sana girü memleketün iltimâs idüp alıvireyin. Eger
Hudâvendigâr hazretleri râzî olmazsa ikimüz bir
olup mukâbele vü mücâdele idelüm.' dimeğe gelmiş‑
dür.' diyü haber geldi." dir. Ammâ Şâh; "Elbette, el‑
bette gelüp uğraşmayınca olmaz." diyü cevâb virür.
Ve; "Karahan muhârebesinde bakıyyetü's‑süyûf
olan askere Kürd beğleri yol virmeyüp Arabdan git‑
diler idi. Anlar dahı soyup çıplak idüp Bağdâd tara‑
fına gitmişlerdür. Hayâtları ve memâtları ma‘lûm
değildür." diyü cevâb virür.
Bir nice dürlü örf olunup bunlardan gayri
cevâb dimedi.

5 Tabriz (İran).
6 Memlüklü Sultanı Kansu Gavri.
7 Baghdad (Irak).
8 Hemedan (İran).
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Yavuz Sultan Selim'in İran Seferinden dönüşü.
Hünername s. 42.
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ŞEYH CELÂL'İN OĞLU ŞAH VELİ'NİN ŞAH İSMAİL İLE İLİŞKİLERİNE VE
ÇIKARDIĞI FESADA DAİR DERVİŞ ZAİFE'NİN SORGUSUNDA VERDİĞİ BİLGİLER

Zile'nin Eymir köyünden Derviş Zaife isimli şahsın yapılan sorgusunda verdiği bilgilere
göre; Sızır köyünde tekkesi olan Şeyh Celâl'in ölmesi üzerine şeyhliğe oğlu Şah Veli'nin
geçtiği, Yavuz Sultan Selim'in Mısır'da olduğu sıralarda Şah Veli'nin Şah İsmail'e gidip
görüştüğü ve döndüğü, bundan sonra artık birkaç müridiyle birlikte Erzincan, Sivas,
Malatya, Karakeçili vs. yerlere gitmeye başladığı, Şah'la ittifak ettiği, daha sonraki süreçte
aralarındaki irtibatın Koca isimli Baba tarafından sağlandığı, bir ay önce Koca Baba'nın
Şah'tan 'Safer ayının 15'inde silahlanıp memleketi karıştırmaları' yönünde mesaj getirmesi
üzerine Şah Veli'nin de halifelerine haberler gönderip yanına getirttikten sonra tekkeden
huruç ettiği ve Şah İsmail'e haber gönderdiği, şu anda fesat karıştırmakta ve çeşitli
yerlerdeki halifelere adamlar göndererek adam toplamakta olduğuna dair yazı.
16 Şubat 15191

Kazıyye oldur ki
Zile kazâsında Eymir nâm köyinden Derviş
Za‘îfe'ye örf olundukda cevâb virdi ki:
"Alî Beğ oğlı Veyis Beğ sancağında2 Sızır nâm
karyede Şâh Velî babası Şeyh Celâl'ün tekkesi var.
Şeyh Celâl ölicek oğlı Şâh Velî, Şeyh olmış idi. Eyle
olsa devletlü Hudâvendigâr hazretleri Mısır'da iken
Şâh Velî bir gün tekkeden çıkup Şâh İsmâ‘îl'e var‑
mış idi. Varup kendü Şâh İsmâ‘îl ile buluşicek anda
nakîr [u] kıtmîr masâlihatı göricek gine tekkeye
gelüp birkaç gün oturdı. Andan sonra ba‘zı evkât‑
da birkaç mürîd ile Erzincan'a ve Karakeçili'ye ve
Rum'a ve Malâtıyye'ye ve gayri yirlere varurdı.
Ve'l‑hâsıl ne söylemek gerek, Şâh İsmâ‘îl'e ittifâk
idüp Koca nâm Baba'yı Şâh İsmâ‘îl'e göndürüp ha‑
berleşürdi. Bundan evvel altı ay mıkdârı var, Koca
Baba'yı Şâh İsmâ‘îl'e göndürmiş idi. Bir ay var, Koca
Baba gelüp cevâb virdi ki: 'Şâh İsmâ‘îl size selâm
itdi. Eyitdi ki; 'Sen ki Celâl oğlı Şâh Velî'sin, imdi

göreyin seni; Safer ayun on beşinde onda olan halî‑
felerile mürîdlerile pür‑yarak olup çıkasız. O mem‑
leketi birbirine karışdurup biz dahı bundan asker
çeküp ol tarafa varavuz.' Şâh Velî bu haberi işidicek
Baba'yı yine Şâh İsmâ‘îl'e gönderdi. 'İşde biz dahı
çıkdük.' diyicek dö[r]t tarafa zikr[olunan] halîfelere
âdem gönderdi. Anlar gelicek kendü dahı tekkeden
hurûc eyledi ve ol gün Gökoğlı Velî'yi Şâh İsmâ‘îl'e
gönderdi. Ve şimdi Celâl oğlı Şâh Velî bu fesâdı ka‑
rışduruyorur. Dört tarafa halîfelere âdem gönderüp
âdem cem‘ itmekdedür. Malâtıyye'de Selmânlı bir
boy var anlara haber gönderdi. Ve Mis öninde Ku‑
reyse(?) bir boy var, anlara dahı haber gönderdi. Ve
Canik'e dahı haber gönderdi; 'Ba‘zı kimesneler var,
anlar gelsün.' Ve Osmâncık'da Arkud suyı yüzinde
ba‘zı kimesnelere dahı haber gönderdi. Ve İskilib'e
toğrı bir yırmak üzerine olanlara haber gönderdi
ki; 'Gelsünler.' didi."
Bundan gayri nesne dimedi.

1 Tarih tahminîdir. Şeyh Celâl isyanının başladığı Mart 1519
(Bkz. Emecen, "Selim I") tarihi göz önüne alınarak belgede
geçen '15 Safer' tarihinin miladî karşılığı esas alınmıştır.
2 Şehsuvaroğlu Alibey ve Bozok sancağı kastedilmektedir.
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YANYA SANCAKBEYİ HÜSREV BEY'İN CASUSUNUN GETİRDİĞİ HABERLER

Yanya Sancakbeyi Hüsrev Bey'in Yanya‑Korfu‑Pulya yoluyla Kedelan Anabolusu'na giden
casusu Frenk Mustafa'nın verdiği bilgilere göre; İspanya Beyi'nin Kedelan Anabolusu'nda
içinde çok miktarda asker ve at olduğu söylenen ve kendisinin bizzat gördüğü yüz gemilik
donanması bulunduğu, Kurdoğlu'nun donanma ile Rodos üzerine varacağı haberi üzerine
atların çıkarılıp yerine silah konulduğu, işittiğine göre; İspanya Beyi'nin daha önce
Cerbe'de ölen kardeşinin intikamını almak için öncelikle Cerbe ve Tunus üzerine varma
niyetinde olduğu, Sicilya'da da yüz gemilik bir donanması bulunduğu, Fransa Beyi'nin
da Ceneviz Kalesi önünde seksen gemilik bir donanmasının bulunduğu, Rodos Beyi'nin
üzerlerine gelecek donanmaya karşı yardım istemesi üzerine donanma çıkardıkları, bu
mesele için Fransa, İspanya, Papalık, Macaristan, Venedik ve Alaman elçilerinin Verona'da
toplantı yaptıkları, Venedik'in birlikte olmayı kabul etmediği ancak Papalık ve Fransa'ya
yirmi beşer adet boş gemi vermeyi kabul ettiği, ayrıca adı geçen casusun şayet emir
buyurulursa iki ay içerisinde Papalığa gidip bütün düşünce ve planlarını doğru bir şekilde
öğrenip haber getirebileceğini söylediğine dair yazı.
16 Haziran 15221

Yanina2 Sancağı Beği Husrev Beğ gönderdüği câsûsun haberi budur ki zikrolunur.
Müşârun‑ileyh Husrev Beğ gönderdüği
Frenk Mustafâ; "Câsûslukla evvelâ Yanina'dan
Körföz'e3 andan Pulya'ya vardum. Andan Kedelan
Anabolısı'na4 vardum. Anda İspanya Beği'nün5 yüz
aded donanma gemilerin gördüm. 'İçinde on beş
bin ceng eri vardur.' diyü söylerler. Sâbıkâ haylî
at dahı koymışlarımış. Sonra; 'Kurdoğlı6 donanma
ile Rodos üzerine varur imiş.' diyü haber çıkmağın
atları cümle çıkarup anun yirine girü yarak koy‑
dılar. Ammâ mukaddemâ niyyetleri Cerbe7 ve Tu‑
nus üzerine varmak imiş. Zîrâ bir vakıtda İspanya
Beği'nün karındaşı birkaç bin kâfirle Cerbe üzerine
varup anda düşmiş imiş. Karındaşınun kanın al‑
mak kasdına donanma eylemiş imiş. Ve bunlardan
gayri Çiçilya adasında dahı yüz mıkdârı donanma
olduğın işitdüm. Ammâ kendüm varup görmedüm.
Ol donanma dahı İspanya'ya tâbi‘ imiş. Ve bunlar‑
dan gayri Frençe Beği'nün dahı Ceneviz Kal‘ası

öninde seksen pâre donanması varımış. On ikisi
kadırga ve sâyiri göğe ve barça imiş. Rodos Beği
Migal Mastori8; 'Üzerimüze donanma gelür.' diyü
kayık gönderüp yardım taleb eylemeğin donanma
çıkarmışlar. Ve bu husûs içün Frençe ve İspanya
ve Papa ve Üngürüs ve Venedik beğleri ve Alaman
beğleri câniblerinden altı ilçi gelüp Venedik'e tâbi‘
Verona9 nâm Kal‘a'da dîvân idüp tanışık eylemiş‑
ler. Venedik Beği bile olmağa rızâ virmemiş. Ammâ
yiğirmi beş pâre boş kadırga Papa'ya ve yiğirmi beş
pâre kadırga dahı Frençe'ye yardım içün virmeğe
iltizâm eylemiş. Sâyirlerinün fikri nenün üzerine
mukarrer olduğın bilemedüm. Bundan sonra her
ilçi yirlü yirine gitdi." diyü takrîr eyledi ve; "Eger
emrolunursa iki ay içinde çak Papa'ya varup cümle
fikirlerin ve tedbîrlerin sıhhati üzre ma‘lûm idinüp
haber getüreyin." didi.

1 Tarih tahminîdir. Osmanlı donanmasının Rodos seferine
çıkış tarihi (Bkz. Machiel Kiel, "Rodos", DİA, C. 35, 2008, s.
155-158) esas alınmıştır.
2 Yanya / Ioannina (Yunanistan).
3 Corfu (Yunanistan).
4 Muhtemelen İtalya'nın Napoli şehri.
5 V. Karl.

6 Rodos seferinde deniz harekâtını idare eden Kurdoğlu
Muslihuddin Reis. Bkz. Şerafettin Turan, "Hızır Hayreddin
Reis", DİA, C. 17, 1998, s. 416-417.
7 Djerba (Tunus).
8 Rodos şövalyelerinin Büyük üstadı Phillippe Villiers de
L’Isle Adam. Bkz. Kiel, "Rodos", DİA.
9 Verona (İtalya).
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YAKALANAN İSPANYA CASUSUNUN İSTANBUL'A VE BOĞAZ HİSARLARINA
YÖNELİK SALDIRI VE SABOTAJ GİRİŞİMLERİ İÇİN YAPACAĞI İSTİHBARÎ
ÇALIŞMALARA DAİR VERDİĞİ BİLGİLER

Avlonya'dan gelen Frenk casusunun sorgulanmadan önce verdiği ifadede; kendisinin
İstanbul'un asker çıkacak, kalacak ve topla döğülecek yerlerini inceleyip yazı veya resme
dökmek, Osmanlı gemilerini görüp bunların karadan mı denizden mi yakılabileceğini
tespit etmek ve Gelibolu'daki Boğaz hisarlarının topla döğülecek yerlerini belirlemek
üzere İspanya Kaptanı Petro Navara tarafından gönderildiğini söylediğine dair yazı.
28 Ağustos 15281

Avlona'dan gelen Frenk'e örf olmazdan evvel itdüği ıkrârdur ki zikrolınur.
"Ben İspanya Kapıdanı Petro Navara'nun2 âde‑
misiydüm. Ben ziyâde âkıl olmağın İstanbul'a gön‑
derdiler: Gelem İstanbul'un leşker gelicek, oturacak
yirin ve döğilecek yirin görem ve hem ne resmdür,
ger nâme idem ve Pâzişâh'un gemilerin görem: Ne
yirden yakmağa kolaydur? Denizden mi kolaydur
ve karadan mı?"
"Bu gemileri ne tarîkıla yakar?" diyü sü’âl
olundukda:
"Yedi pâre göğe gele; bâzirgân sûretinde. Hemân
geldüği gice bir kutı içine neft koyalar ve bir kutı içine
od koyalar. Bir talgıç eline vireler. Gice ile denizden
tala; gemilere od koya ve eger anunla çâre olmaz‑
sa kurudan bir tesnîf(?) dahı ideler. Ve Gelibolı'da

1 Tarih tahminîdir. Belgede geçen 'İspanya Kapıdanı Petro Na‑
vara'nın Oliveto Kontu Don Pedro Navarro olduğu değer‑
lendirilerek açık kaynaklarda adı geçenin ölüm tarihi olarak
zikredilen 28 Ağustos 1528 tarihi esas alınmıştır.

olan Boğaz hısârların3 dahı mümkin olursa çüsta‑
leyem: Görem ne yirden döğilecekdür; anı görem.
Ve beni göndürdüklerinde elüme yiğirmi beş fülori
'harclık' diyü virdiler. 'Bu bana azdur.' didüm. 'Eger
Ağıstos'un on beşine dek gelmeyecek olursan sana
bir âdemile harclık göndürevüz. Senünle Ayasofya
öninde bulışa. Senün nişânularun sora. Sana harclık
vire.' Ammâ ben onı bilmezin. Ol beni bilür."
Ve; "Ne mıkdâr âdeme ve gemiye kudreti yi‑
ter?" diyü soruldukda:
"Beni göndüren ağam didi kim; 'Otuz beş bin
âdem yazup hâzır itdük.' " didi ve; "Üç yüz pâre ge‑
miye kudreti vardur." didi.
Ba‘de'l‑örf hîç nesne dimedi.

2 Bkz. bir önceki dipnot.
3 Çanakkale hisarının diğer adı. Bkz. Sertoğlu, a.g.e., s. 54.
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KOMARAN KALESİ'NİN ASKER MEVCUDU İLE BEÇ VE İSPANYA KRALLARININ
ESTERGON VE İSTOLNİ BELGRAD'A YÖNELİK PLANLARINA DAİR DİLDEN ALINAN
HABERLER

Komaran Kalesi yakınında yakalanıp Budin Beylerbeyi tarafından gönderilen ve
konuşturulan dilin verdiği bilgilere göre; Komaran Kalesi'nde bin adet tüfekli asker ile
Tuna nehrinde her birinde otuzar kişi bulunan otuz iki şayka mevcut olduğu, İspanya
Kralı Karlo'nun, kardeşi Beç Kralı Ferdinand'a haber gönderip Fransa Kralı'nı yendiğini
belirterek toplayabildiği kadar asker toplamasını istediği, Ferdinand'ın da kardeşi
geldiğinde Estergon ve İstolni Belgrad kalelerine saldırmayı planladığına dair yazı.
15431

Budun2 Beğlerbeğisi kulunuzun gönderdüği dilün takrîridür.
Mezbûrun ahvâli sü’âl olundukda; "Kırk
yiğidün başı idüm ve Kal‘a‑i Komaran3 kurbinde
Marchaze nâm karyede tutuldum." diyü cevâb virdi.

askerini sıdum. İmdi senün dahı ne mıkdâr askere
kudretün var ise cem‘ eyleyesin. Hızırilyâs günine11
değin ben dahı anda varurın.' " diyü cevâb virdi.

Ve; "Kal‘a'dan taşra niye çıkdun idi?" diyü sü’âl
olundukda; "Üstolni Belgrad'a4 veya Ostorgon5
kal‘alarına varan azığı alup Komaran Kal‘ası'na
iletmek kasdına çıkdum." diyü cevâb virdi.

Ve; "Ferenduş'un fikri ve firâseti nedür?" diyü
sü’âl olundukda; "Eger karındaşı İspanya Kralı ge‑
lecek olursa Ostorgon ve Üstolni Belgrad kal‘alarına
gelmeğe kasdı vardur." diyü cevâb virdi.

Ve; "Mezbûr Komaran Kal‘ası'nda kim var‑
dur?" diyü sü’âl olundukda; "Ogonod nâm bir beğ
vardur ve Kal‘a'nun içinde bin tüfenkci vardur ve
Tuna yüzinde Kal‘a‑i mezbûrenün otuz iki pâre
şaykası vardur ve her bir şaykanun içinde otuzar
âdem vardur ki cümle tokuz yüz altmış âdem olur."
diyü cevâb virdi.

Ve; "Bu haberi kimden işitdün?" diyü sü’âl
olundukda; "Tarnocı Andraş nâm Beğ'ün kaynı
olan kimesne evinden geldi; andan işitdüm." diyü
cevâb virdi.

Ve; "Ferenduş6 cânibinden ne haber bilürsin?"
diyü sü’âl olundukda; "Ben tutulduğumda Lin‑
çe'de7 idi. Ammâ şöyle söylenürdi ki; 'Pojik güninde8
Beç'e9 gelse gerek imiş.' Zîrâ karındaşı olan İşpanya
Kralı10 Karlo'dan haber gelmiş ki; 'Françe Kralı'nun
1 Tarih tahminîdir. Estergon Kalesi'nin Osmanlılar tarafın‑
dan fethedildiği 10 Ağustos 1543 tarihi (Bkz. Geza David,
"Estergon", DİA, C. 11, 1995, s. 439) esas alınmıştır.
2 Budapest (Macaristan).
3 Komarom (Macaristan).
4 Székesfehérvár (Macaristan).
5 Esztergom (Macaristan).
6 Avusturya Arşidükü I. Ferdinand.
7 Linz (Avusturya).
8 Bojik. Noel. (Macarlar bakımından 1 Aralık) Bkz. Arşiv
Belgelerine Göre Osmanlı'dan Günümüze Türk‑Macar İlişkileri,
Heyet, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Yayını, İstanbul, 2016, s. 215, 216, dipnotlar 2 ve 7.

Ve; "Mezbûrun evi ne cânibde imiş?" diyü sü’âl
olundukda; "Bilmezem." diyü cevâb virdi.
Ve; "Pojon12 Kal‘ası'nda cemî‘ Alaman ve Çeh13
vilâyetlerinün beğleri Zikevris14 ayınun evvelinde
cem‘ olup zikrolunan beğlerün arasında mezbûr
Ogonod nâm Beğ Ferenduş'un Kâyim‑i makâmı
olup mâbeynlerinde dahı ittifâk eylemişler ki; 'Her
kişi mıkdârına göre Hızırilyâs günine değin askeri
ile hâzır u müheyyâ olalar.' " diyü takrîr eyledi.
9 Wien (Avusturya).
10 Kutsal Roma-Germen İmparotoru V. Karl (Hükümdarlığı
1519‑1556).
11 Rumî Nisan'ın yirmi üçüncü (Efrenci Mayıs'ın altıncı) gü‑
nüne verilen addır. Doğrusu Hızır ve İlyas'tır. Bkz. M.
Zeki Pakalın, Tarih Deyimleri Sözlüğü.
12 Pozsony / Bratislava (Slovakya).
13 Çekya.
14 Belgenin sağ kenarında; 'Dekuris= Aralık' şeklinde bir şerh
mevcuttur.
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CASUSLARIN İRAN ŞAHI HAKKINDA GETİRDİKLERİ HABERLER

Bağdad Beylerbeyi Ayas Paşa'nın; İran tarafından dönen casuslarının 'İran Şahı'nın, hanları,
sultanları ve yirmi bin kişilik ordusuyla Hemedan'daki yaylağından kışı geçirmek için Kazvin'e hareket
etmek üzere bulunduğunu ve bu kadar asker toplamaktaki maksadının şüphelendiği Horasan'daki
Muhammed Han'ı bir bahane ile ortadan kaldırmak olduğunun söylendiğini' haber verdikleri, bu
sebeple sağlıklı haber almak için tekrar casuslar gönderildiği hakkındaki arzı ve Bağdad'da
ahalinin emniyet ve refah içerisinde bulunduğuna dair mektubu.
6 Kasım 1544

Bağdâd Beğlerbeğisi Ayas Paşa kulunuzun arzıdur.
Bundan akdem Şâh‑ı makhûr cânibine ah‑
bâr‑ı sahîha tecessüs eylemek içün yarar câsûs‑
lar gönderilmişdi. Hâliyâ mezbûr câsûslar işbu
tokuz yüz elli bir Şa‘bân'ınun yiğirminci günin‑
de mahrûse‑i Bağdâd'a gelüp Şâh'dan1 haber
sorıldukda; "Şâh bi'l‑fi‘l hânlarından Kâdî Cihân
ve Abdullâh Hân ve Bedir Hân ve Sadreddîn Hân
ve Budak Hân ve sultânlarından Hamza Sultân ve
Ya‘kûb Sultân ve Hasan Sultân ve Şâh Alî Sultân ve
Mehemmedî Sultân ve Haydar Sultân yanında bile
olup asâkir‑i makhûresinden dahı yiğirmi bin mık‑
dârı asker hâzır u müheyyâ olup ve bu yıl Hemedân
havâlîsinde yaylayup ve kış yarağın girü Gazvîn'de2
gördürüp Gazvîn'de kışlamak mukarrer olmağın

hâliyâ yaylakdan göçüp mezbûr kışlağı cânibine
müteveccih olmak üzre olup ammâ; 'zikrolunan leş‑
ker ile cem‘ıyyet üzre olduğından garazı Horasân'da
olan Mehemmed Hân'dan tamâm mertebe vehmi
olmağın niyyeti bir bahâne ile Horasân cânibine
varup gafletle mezkûr Mehemmed Hân'ı ortadan
götürmek üzredür.' diyü ordusında söylendüğin"
haber virdükleri sebebden husûs‑ı kazıyye vâ‑
cibü'l‑arz olmağın i‘lâm olundı. Tekrâr sıhhat
üzre haber alup ahbâr‑ı sahîha ma‘lûm idinmek
içün Şâh‑ı makhûr cânibine yarar câsûslar ir‑
sâl olundı. Min‑ba‘d dahı ahbâr u evzâ‘ı ne vech
üzre ise mufassalan i‘lâm olunur. Şol ki vâkı‘‑ı
hâldür, Dergâh‑ı Mu‘allâ'ya arzolundı.

Müşârun‑ileyh Bağdâd Beğlerbeğisi'nün mektûbıdur.
Vilâyet‑i Bağdâd'un refâhiyyet‑i ahvâli
tefahhus buyurılu[r]sa Pâdişâh‑ı âlem‑penâh
hazretlerinün eyyâm‑ı adâletlerinde emn ü
emân ve refâhiyyet ü itmi[’]nân üzre cümle
re‘âyâ âsûde‑hâl olup ve serhadler ahvâli dahı

hüsn‑i nizâm olup etrâf‑ı bilâd fitne vü fesâd‑
dan masûn u mahfûz olup gice vü gündüz Pâ‑
dişâh hazretlerinün rûz‑efzûnları du‘âsına meş‑
gûl oldukları Dergâh‑ı Mu‘allâ'ya arzolundı.

1 İran Şahı I. Tahmasb.

2 Qazvin (İran).
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DİL ALMA HİZMETİNDE BULUNAN AHMED'İN TİMAR GELİRİNİN ARTTIRILMASI

Kansu, Ferhad ve Haydar isimli sancakbeyleri ile birlikte dil alma hizmetinde bulunduğu
bildirilen Ahmed bin Bayezid'in Çapakçur sancağındaki 6.000 akçelik timarına 1.500
akçelik ilave yapılmasına dair Diyarbakır Beylerbeyi'ne yazılan emir.
3 Ağustos 1554

Diyârbekir Beğlerbeğisi'ne hüküm ki
Hâliyâ Bâb‑ı Sa‘âdet‑me’âb'uma mühürlü
defter gönderüp; "Çapakçur1 sancağında altı bin
akçalık tîmâra mutasarrıf olan Ahmed bin Bâyezîd,
sancakbeğlerinden Kansu ve Ferhad ve Haydar
dâme izzühüm ile dil almağa varup hıdmet idüp
yoldaşlıkda bulunmışdur." diyü i‘lâm eyledüğün

ecilden mezîd‑i inâyetümden bin beş yüz akça
terakkî emridüp buyurdum ki:
Zikrolunan bin beş yüz akça terakkîsin
kânûn üzre düşenden tedârük idüp tevcîh ü
ta‘yîn eyleyüp tezkire viresin ki, berâtı virile.
Şöyle bilesin.

1 Bingöl.
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DİL ALMA HİZMETİNDE YARALANIP VEFAT EDEN LATİF'İN TİMARININ OĞLUNA
VERİLMESİ

Dil alma hizmetinde yaralanıp vefat eden Latif'in Maraş sancağındaki timarının oğlu
Kasım'a verilmesi hakkında Dülkadiriye Beylerbeyi'ne yazılan emir.
4 Ağustos 1554

Dülkâdiriyye1 Beğlerbeğisi'ne hüküm ki
Dârende‑i fermân‑ı hümâyûn Kâsım nâm
kimesne Südde‑i Sa‘âdet'üme gelüp; "babası Latîf
sâbıkâ Hısn‑ı Mansûr Çeribaşısı olup Kazan Beğ
dâme izzühûnun karındaşı olup Mar‘aş sancağında
dört bin dört yüz akçalık tîmâra mutasarrıf iken dil
almakda mecrûh olmağla vefât idüp tîmârı mahlûl
olup kendüye virilmesi" bâbında inâyet recâ eyle‑
meğin buyurdum ki:

Göresin: Mezbûr livâ‑i mezbûrda ol mıkdâr
tîmâr[a] mutasarrıf iken dil almakda mecrûh
olmağla vefât idüp tîmârı mahlûl ise ve bu anun
sahîh sulbî oğlı olup ibrâz itdüği berât atası
berâtı olup kılıca yarar ise ve atası tîmârı bi'l‑fi‘l
mahlûl ise atası tîmârın cümle mezbûra tevcîh
idüp tezkiresin viresin.

1 Osmanlı Devleti'nde XVI. yüzyıl başlarında kurulan ve bu‑
günkü Maraş ve çevresini içine alan eyalet. Bkz. İlhan Şa‑
hin, "Dulkadir Eyaleti", DİA, C. 9, 1994, s. 552.
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İZMİT'E GELEN ŞÜPHELİ ŞAHISLARA HALKIN GÖSTERDİĞİ TEPKİ VE BU KONU
HAKKINDA ALINAN HABERLER

İzmit'e gelen şahıslar hakkında haber almak üzere oraya gönderilen çavuşa ahali ve şehir
görevlilerinin verdikleri bilgilere göre; önce sekiz kişinin geldiği, bunların Abdüsselam
İmareti'nde bir haftadan fazla kaldıkları, bu süre içinde çeşitli kılıklara girerek yol
ağızlarına çıkıp gezdikleri, daha sonra Geyve ve Sapanca'ya gittikleri, yaklaşık on iki gün
sonra on iki kişi olarak geri döndükleri ve bu sefer Yeni Han'da kalmaya başladıkları,
halkın tepki gösterip Sancakbeyi'ne giderek bu kişilerin getirtilip kimler olduklarının
sorgulanmasını istemeleri üzerine huzura getirtilen reislerinin, üst düzey bir kişinin
kaçan kölelerini aramakta olduklarını söylediği ve on gün kadar sonra şahısların bir gece
vakti bilinmeyen bir yere gittiklerine dair yazı.
15581

"Ekâbir âdemlerinden İznikmid'e sekiz nefer
kimesneler gelüp bir haftadan ziyâde Abdüsselâm
İmâreti'nde2 oturup gâh bir dürlü libâs ve gâh bir
dürlü dülbend ile yol ağızlarına çıkup gezerler imiş.
Andan kalkup Geyve ve Sabancı'ya gidüp on on iki
günden sonra girü gelüp nefs‑i İznikmid'de çârsû
içinde Mehemmed Beğ yapduğı Yeni Han'da on iki
nefer kimesneler olup iki gün anda oturup andan
halk gulüvv idüp Beğ'e varup; 'Bu kişiler ne hâllü
kişilerdür? Getürdün, sü’âl idün.' dinildükde Beğ'e
gelmeyüp temerrüd ü inâd idüp tekrâr Beğ âdemle‑
rin gönderüp; 'Elbette gelsünler.' diyü ıkdâm itdükde
içlerinden ihtiyâr itdüklerin birin Beğ'e gönderüp;
'Biz bir sâhıb‑i sa‘â[de]tün âdemleriyüz. Kulları
kaçdı; anları cüst ü cû iderüz.' diyüp ba‘dehû başları
olan kimesne ağır gümüşlü kılıç ve ağır sîne‑bend
ile Beğ'e gelüp; 'Sen bu halkı bizüm başımuza niye
üşürürsin? Sonra utanursın.' diyü huşûnetle Beğ'e
itâle idüp; 'Cevâbun var ise söyle: Ri‘âyet oluna‑
cak kimesneler misiz, şehzâdeler cânibinden misiz
yohsa Pâdişâh hazretlerinün kulı mısız? diyüvirün,
1 Tarih tahminîdir. Belgede geçen 'Abdüsselâm İmâreti' ve
'Şehzâdeler cânibinden misiz yohsa Pâdişâh hazretlerinün kulı
mısız?' ifadelerinden hareketle olayın Kanunî Sultan Sü‑
leyman devrinde, Kanunî'nin Defterdarı Abdüsselâm'ın
İzmit'te yaptırdığı imarette ve Şehzade Selim ile Şehzade
Bayezid arasında 1558 yılında yaşanan veliahtlık mücadelesi
sırasında cereyan ettiği değerlendirilerek 1558 tarihi esas
alınmıştır.

ana göre ri‘âyet olunursız.' didükde; 'Ben bir za‘îm
kimesneyin. Bir sâhıb‑i sa‘âdet tarafından kulları
kaçup ba‘zısın tutup gönderüp ve ba‘zın dahı gön‑
dermek üzreyüz. Bu şehirde bize bir ev bulıvirün.'
diyü teklîf idüp kendüleri bir hâlî ev bulup çıkup
on günden ziyâde anda dahı mütemekkin olmışlar.
Andan gice ile göçüp gitmişler. Kande gitdükleri
ma‘lûm olmadı." diyü şehir halkı ve Beğ Ket‑
hudâsı Mesîh ve Şehir Sübaşısı Memi ve Mü‑
tevellî Hacı Hasan ve sâyir ahâlî‑i kasabanun
cevâbları takrîridür. Hâliyâ sahîh haber bilmek
içün gönderilen çavuşun getü[r]düği haberdür.
Ve bundan akdem beğine ve kâdîsına
hükm‑i şerîf ile çavuş gönderilmişdi; "Beğ ve
kâdî nasbolunmakdan murâd memleketde bu asıl
fesâd ü şenâ‘at idenleri ele getürmek idi." diyü
te’kîd olunmışdı. Cevâbı gelmedi. Devletlü Pâ‑
dişâh hazretlerinün eyyâm‑ı sa‘âdetlerinde bu
mıkdâr yirde beğler ihmâlinden ehl‑i fesâdun
haklarından gelmeyeler.

2 Bkz. bir önceki dipnot.
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ŞEHZADE SELİM'İN ETRAFINDA VE ORDUGÂHINDA ŞEHZADE BAYEZİD'İN
CASUSU OLMA ŞÜPHESİYLE YAKALANAN KİŞİLER

Sokullu Mehmed Paşa'nın1; Şehzade Selim'in Balıkesir'e gelip ava çıktığı sırada üç kişiye
rastladığı ve bu kişilerin 'Şehzade'ye asker yazılmaya geldiklerini, Şehzade Bayezid'in bir çavuşunun
da kendileri ile birlikte geldiğini' söyledikleri, bahsedilen çavuşun da sorgusunda Şehzade
Selim hakkında haber toplamak için gönderildiğini itiraf ettiği ve küreğe gönderildiği;
ayrıca Şehzade Selim Bursa'ya geldiği gün, cebehanelik yakınındaki tanınmayan bir
çadırda bazı kimseler bulunduğu, bu kişilerin sorgularında kendilerinin Şehzade Selim'e
asker olmaya geldiklerini ve başka bir yoldaşları daha bulunduğunu söyledikleri, yoldaş
diye bahsettikleri şahsın da Şehzade Bayezid'in Sekbanlar Kethüdası olduğunun ortaya
çıktığı ve sorgusunda suçsuz yere görevinden alınıp bölüğe çıkarıldığı için Bayezid'den
ayrılıp Şehzade Selim'e asker olmaya geldiğini söylediği; Şehzade Selim Bursa'dan
ayrılırken kendisinin ona, 'lütufkâr olmasını, Bayezid tarafından gelenleri tutmamasını ve asker
yazmamasını, esasen Padişah hazretlerinin her iki şehzadenin arasının düzgün olmasını arzu ettiğini'
söylemesi üzerine bu kişilerin serbest bırakıldıklarına dair mektubu.
2 Aralık 15582

Dergâh‑ı Mu‘allâ'ya ve Bârgâh‑ı A‘lâ'ya lâ‑zâle âliyen arz‑ı bende‑i bî‑vücûd oldur ki
Mübârek Safer'ün on tokuzuncı güni Çe
hârşenbe gün fermân‑ı âlî‑şân vârid olup irte‑
si Pencşenbe güni İnegöl cânibine müteveccih
olup mahall‑i merkûmda fermân‑ı şerîfleri
üzre ikâmet olunur.
Ve fermân‑ı âlî‑şânda; "İnşâallâh Ahmed Paşa
Engüri'ye3 bile varup andan geçürüp dönse gerek."
diyü buyurılmış. Gâyet münâsibdür ki fermân‑ı
şerîf üzre Engüri'den geçürmeyince dönmeye‑
ler.
Ve; "Ne habere vâkıf olursan arzidesin." diyü
fermân olunup Safer'ün on yedisinde yukaru‑
dan âdemimüz gelüp halkından haber almış
ki; "Engüri'ye varicek üç gün oturak söylenürmiş."
Lâkin Engüri'de âdemlerimüz vardur. İnşâallâ‑
hü Te‘âlâ geçdükleri haberini getürdüklerinde
Dersa‘âdet'e arzolunur.
1 Belge 'Mehmed' diye imzalanmıştır. Ancak belgede anlatılan
olaylarla tarihî bilgiler (Bkz. Emecen, "Selim II", DİA, C. 36,
2009, s. 414‑418) bir arada değerlendirildiğinde bu kişinin
Sokullu Mehmed Paşa olduğu anlaşılmaktadır.
2 Tarih tahminîdir. Yıl olarak, Şehzade Selim'in Bursa'dan
ayrılıp görev yeri Konya'ya vardığı miladî 1559 yılı başla‑
rına (Bkz. Emecen, "Selim II") karşılık gelen hicrî 966 yılı
ve gün, ay olarak da belgede zikredilen '19 Safer'in ertesi güni'
olan 20 Safer (20 Safer 966) tarihi esas alınmıştır.

Ve; "Burusa'da tutılmış." diyü fermân olunan
çavuş husûsı bu hakîr bendeleri kendü tarafum‑
dan Lala bendelerine sü’âl itdükde cevâb virdi
ki; "Şehzâde‑i civân‑baht hazretleri Balıkesri'ye
nüzûl itdüklerinde ava binüp tenhâda üç kimesneye
râst gelüp kimler idüği tefahhus buyurmışlar. 'Ya‑
zılmağa geldük.' diyü cevâb idüp anlar dahı; 'Bunda
kimesne yazılmaz. Fe‑emmâ siz kimlersiz?' [diyü]
ıkdâm ile sorıcek; 'Biz ol cânibden geldük, size kul
olmak isterüz; andan gayri maslahatımuz yokdur.
Ammâ Şehzâde‑i civân‑baht Sultân Bâyezîd4 haz‑
retlerinün bir çavuşları bizümile bile geldi; da‘vâ
ile gelmişdür.' diyü haber virmeğin tetebbu‘ olunup
ahvâli sü’âl itdüklerinde; 'Mukaddemâ Van çavuş‑
larından idüm; beğlerbeğisi tîmâra arzeylemiş idi.
Tîmâr müyesser olmayup anda vardum on iki ak‑
çaya yazdılar. Van'da ulûfem ziyâde idi. Anda dahı
ziyâde recâ itdüm. 'Seni müteferrika bölüğine ilhâk
idelüm; var Şehzâde‑i civân‑baht Sultân Selîm haz‑
retlerinün câniblerinden ahvâli nedür, haber getür ve
varduğuna alâmet içün ya tuğların yâhûd ağa‑
larından birisinün alay bayrağın getür.' didiler.
3 Ankara.
4 Kanunî Sultan Süleyman'ın, diğer oğlu Şehzade Selim ile
veliahtlık mücadelesine girişen oğlu Şehzade Bayezid.
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Ana geldüm.' diyü i‘tirâf itmeğin tutılup küreğe
gönderdük. Burusa'da tutılmış değildür."
Ve Burusa'ya geldükleri gün cebehâneleri
kurbinde bir yad çadır bulunup içinde olanlar
tefahhus olunicek; "Biz ve bir yoldaşımuz dahı
vardur. Ol tarafdan cümlemüz yazılmağa geldük."
diyü cevâb idüp yoldaşları gelicek âdemlerimüz
seçüp didiler ki: "Sâbıkâ sen Şehzâde‑i civân‑baht
Sultân Bâyezîd hazretlerinün Sekbânları Kethudâ‑
sı idün. Niye geldün toğrı söyle?" diyicek; "Gerçek
eyle idi, lâkin beni suçsuz bölüğe çıkardılar. Anun
içün size kul olmağa geldüm." dimeğin bir iki gün

68

tutılmış idi. Bu bendeleri işidicek; "Çadır ile ge‑
lenden zarar gelmez, koyuvirün." diyüp hattâ Bu‑
rusa'dan çıkdükleri gün Şehzâde hazretlerine
dahı; "Lutf u ihsân idün. Anlardan size gelenleri
tutman ve yazman. Sa‘âdetlü Pâdişâh‑ı âlem‑penâh
hazretlerinün rızâ‑yı şerîfleri budur ki, her cihet‑
den mâbeyninüz ıslâh üzre ola." didüm. Dahı ol
zamân koyuvirilmişdür.
Bâkî; fermân Der‑adl'ündür.
Az‘afü'l‑ibâd
Mehmed
el‑fakîr
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Trablusgarb (Libya) Şehri.

Piri Reis, Kitab‑ı Bahriye, s. 334, Topkapı Sarayı Müzesi Hazine Kitaplığı, No: 642.
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YAKALANAN BİR DİLİN İSPANYA VE FRANSA DONANMASI HAKKINDA VERDİĞİ
BİLGİLER

Karaca Ali isimli gönüllü reisin getirdiği dilden, 'Mesina'da toplanan İspanya donanmasının
Fransa'dan gelecek donanmayı beklediği, bu iki donanmanın birleştikten sonra Turgut Bey'in
üstüne varacakları ve bu duruma Trablusgarb ve Cerbe'deki dört Arap şeyhinin sebep olduğuna'
dair bilgiler alındığını bildiren Cezayir Beylerbeyi'ne, bilgi toplamaya devam etmesi ve
memleketin muhafazası için gereken tedbirleri alması hakkında yazılan emir.
21 Temmuz 1559

Yazıldı.
Paşa hazretlerine virildi. Fî 15 Şevvâl, sene 966
Ba‘dehû Kurd Kethudâ'ya virildi. Fî‑yevmi m.

Cezâyir Beğlerbeğisi'ne hüküm ki
Hâliyâ Südde‑i Sa‘âdet'üme mektûb gönde‑
rüp; "gönüllü re’îslerden Karaca Alî nâm re’îs bir
yarar dil getürüp küffâr‑ı hâk‑sârun ahvâlinden
sü’âl itdüğünde; 'İspanya‑i makhûrun seksen iki
pâre kadırgasıyla on pâre kalitası1 Mesina'da mev‑
cûd olup ve kırk pâre gemi dahı Frençe'den gelmesi
mukarrerdür; ana te’hîr iderler. Bu cümle gemilere,
Mesina'da olan beğlerbeği başbuğ ta‘yîn olunup ve
buna bâ‘is olan dört Arab şeyhleridür; ikisi Cer‑
be'den ve ikisi Trablus'dandur.2 Turgud Beğ'ün3 üze‑
rine varmak mukarrerdür.' diyü cevâb virdüğin ve
sen dahı asker tedârük itmek üzre olup ve tekrâr dil
almak içün âdem gönderüp sen Mağrib câniblerine
teveccüh itdüğün" bildürmişsin. Ammâ bu husû‑
sun def‘ u ref‘ine sen ne vechile tedârük itmek
üzre olduğun bildürmemişsin. İmdi; arzitdüğün
üzre sâbıkâ Rodos Kapudanı olan Alî ve hâliyâ
Kapudan olan Kurdoğlı Ahmed ( ) mu‘accelen
gemileri ile varup sana mülâkî olmak içün ve

Rodos Boğazı'n Mısır Kapudanı hıfzitmek içün
ulak ile ahkâm‑ı şerîfe gönderilüp ve Südde‑i
Sa‘âdet'ümden dahı ba‘zı gemiler tedârük ü ih‑
zâr olunup mu‘accelen sana gönderilmek üzre
olup buyurdum ki:

1 Kalita: Çektiri türünden bir savaş gemisi. Bkz. Tarih Terim‑
leri Sözlüğü (İnternet), TDK.

2 Tripoli (Libya).
3 Turgut Reis, Trablusgarb Beylerbeyi.

Vusûl buldukda, bu bâbda senün dahı fikr ü
firâsetün ve tedârükün ne vechile olduğın ve
sâyir a‘dânun vâkıf olduğun ahbârın ve fikr‑i
fâsid ve hayâl‑i kâsidlerin yazup bildüresin.
Dâyimâ gaflet üzre olmayup hıfz u hırâsetinde
mücidd ü merdâne olup gaflet ile el‑ıyâzü bi'llâhi
Te‘âlâ donanma‑i hümâyûna ve kılâ‘ u bikâ‘a ve
nevâhî vü kurâya küffâr‑ı hâk‑sârdan zarar u
gezend irişdürmeyüp tamâm basîret ü intibâh
üzre olup ve ne haber alup ve ne vechile tedâ‑
rük üzre olduğun yazup bildüresin. Şöyle ki; ar‑
zitdüğün üzre Trablus'a yapışmalu olurlarsa ol
bâbda dahı senün tedârükün ne tarîkla olur; anı
dahı bildüresin.
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ARAS NEHRİNİN ÖTESİNE GEÇEN ŞEHZADE BAYEZİD HAKKINDA HABER
TOPLANMASI

Şehzade Bayezid'in Aras nehrinin ötesine geçtiği bilgisi üzerine, derhâl her tarafın inceden
inceye araştırılıp hem Aras'ın öte tarafı hem de Bayezid hakkında elde edilecek sağlam
haberlerin bildirilmesi ve bundan sonra da bilgi göndermeye devam edilmesi hususunda
Van Beylerbeyi'ne yazılan emir.
21 Ağustos 1559

Yazıldı.
Mehmed Paşa'nun hükmi ile Abdî Çavuş'a virildi.
Fî 17 Zi'l‑ka‘de, sene 966

Van Beğlerbeğisi'ne hüküm ki
Bundan akdem sana hükm‑i şerîfüm gönde‑
rilüp; "Öte cânibden1 ve oğlum Bâyezîd tarafından
vâkıf olduğun ahbâr[ı] bildüresin." diyü emrüm
olmış idi. Hâliyâ Diyârbekir ve Erzurum beğ‑
lerbeğileri; "akabince ılgar idüp Aras suyı kenârın‑
da irişüp bir mıkdâr âdemlerin alup kendü suyı öte
geçüp gitdüğin" bildürmişler. Eyle olsa buyur‑
dum ki:

Hükm‑i şerîfüm vusûl buldukda, te’hîr it‑
meyüp her tarafı tetebbu‘ u tecessüs idüp eger
öte cânibden ve eger müşârun‑ileyh oğlumun
ne cânibe teveccüh itdüğinden vâkıf olduğun
ahbâr‑ı sahîha[yı] i‘lâm idüp ve min‑ba‘d dahı
i‘lâmdan hâlî olmayasın.

1 İran kastedilmektedir.
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ŞEHZADE BAYEZİD'İ ÖLDÜRMEK İÇİN PARA İLE FEDAİLER TUTULDUĞU

Ayas Paşa'nın; Şehzade Bayezid'in öldürülmesi için daha önce para ile tutulduğu bildirilen
on fedainin dışında on fedai daha tutulup gönderildiği, gelen habere göre öncekilerin
ulufeli asker yazıldıkları ve bekledikleri fırsatı yakalamak üzere oldukları, bu mektubun
yazılanların ortaya çıkmaması için okunduktan sonra yakılması ve Şahkulu Sultan'dan
gelen mektubun aynen gönderildiğine dair mektubu.
10 Eylül 15591

Ayas Paşa2 kullarınun mektûbıdur.

Südde‑i Seniyye‑i Saltanat‑şi‘âr ve Atebe‑i Aliyye‑i Hılâfet‑disâr türâbına arz‑ı bende‑i hâk‑sâr budur ki
Bundan akdem Sultân Bâyezîd‑i anîdün
ale'l‑gafle bir tarîkıla hakkından gelinmek
ümîziyle Sarılu tâyifesinden on nefer fedâyîye
mübâlağa akça virilüp ol cânibe gönderildüği
arzolunmış idi. Hâliyâ bir âhar tâyifeden dahı
girü on nefer iş görmiş fedâyî kimesneler te‑
dârük olunup mübâlağa mâl ta‘ahhüdiyle yine
ol cânibe irsâl olundı. Ammâ evvel gönderilen
kimesneler yarar yiğitler olmağla varup ulûfeye
yazılup gice vü gündüz bir ân hızmetden hâlî
olmayup takarrub tahsîli ile fursat ele getürmek
üzre oldukları haberi geldi. Ümîzdür ki hayr
ile bu merâm müyesser olup ol zâlimün şerr u
şûrından âmme‑i enâm halâs olmağla fitne vü
fesâd mündefi‘ ola. İnşâallâhü Te‘âlâ hemân

mutazarra‘dur ki, hayr du‘âdan ferâmûş bu‑
yurılmaya ve mütevakkafdur ki bu haber şâyi‘
olmamak içün ba‘de'l‑mutâla‘a bu mektûbun
ihrâkına inâyet buyurıla.

1 Tarih tahminîdir. Şehzade Bayezid hadisesinin cereyan etti‑
ği hicrî 966 senesi ve belgede geçen 'işbu şehr‑i Zi'l‑hıcce'nün
yedinci güni' ifadesine dayanılarak 7 Zilhicce 966 (10 Eylül
1559) tarihi esas alınmıştır.

2 Muhtemelen o tarihte Erzurum Beylerbeyi olan Ayas Paşa.
3 Safevî Devleti'nin Revan Valisi. Bkz. İsmail Hakkı Uzun‑
çarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II., TTK Basımevi, Ankara, 1949,
s. 397.

Ve hâliyâ işbu şehr‑i Zi'l‑hıcce'nün yedinci
güni Şâhkulı Sultân'dan3 bu hâk‑sârlarına mek‑
tûb gelüp ba‘zı ahvâl i‘lâm eylemeğin ne haber
iş‘âr itmişler ise mefhûmı künhiyle ma‘lûm ol‑
mak içün mûmâ‑ileyhden gelen mektûb aynıyla
Südde‑i Sidre‑mekânlarına irsâl olunduğı vukû‘ı
üzre Der‑i Devlet‑medârlarına arzolundı.
Bâkî; fermân Atebe‑i Ulyâ'larınundur.
Bende‑i Kemter
Ayas
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HAC KAFİLESİNE SALDIRILACAĞINA DAİR CASUSLARDAN ALINAN HABERLER

Nesem isimli asi Arab'ın, itaat etmiş görünerek surresini alıp gittikten sonra çölde birçok
kabileler ve adamlar topladığı ve harekete geçmek üzere olduğunun casuslar tarafından
haber verildiği ve hac kafilesine saldırılacağı endişesinin ortaya çıkması üzerine, hacılarla
birlikte gönderilen iki yüz elli askere elli asker daha ilave edildiğini bildiren Arap Canibi
Defterdarı Mehmed Çelebi'ye yazılan emir.
12 Eylül 1559

Yazıldı.
Defterdâr'un âdemi Hurrem'e virildi.
Fî 27 Zi'l‑hıcce, sene 966

Arab Cânibi Defterdârı1 Mehmed Çelebî'ye hüküm ki
Hâliyâ Südde‑i Sa‘âdet'üme mektûb gönde‑
rüp; "Şâm Beğlerbeğisi emîru'l‑ümerâ’i'l‑kirâm Ah‑
med dâme ıkbâlühû sana mektûb gönderüp; 'Şimdiye
değin kâfile‑i huccâc ile yüz nefer sipâhî ve yüz elli
nefer yeniçeri ve hısâr eri ki, cümle iki yüz elli nefer
âdem gönderilürdi. Bu senede Nesem nâm âsî Arab,
itâ‘at sûretin gösterüp gelüp tamâm surresin2 alup
gitdükden sonra beriyyede haylî kabâyil ü âdem
cem‘ idüp hareket üzre olduğı[n] câsûslar haber vi‑
rüp huccâca zarar yitişdürmek tevehhüm olunur;
elli nefer sipâhî ziyâde irsâl olunmak lâzimdür.'

diyü i‘lâm idüp huccâc dahı mâh‑ı Şevvâl'ün on se‑
kizinci güninde teveccüh eyleyüp arzolunup cevâb
gelmeğe zamân olmaduğı ecilden müşârun‑ileyh
ta‘yîn eyledüği üzre elli nefer sipâhîlerün me’kûlâtı
ve alîkların ve develerin tedârük olunup virildüğin"
bildürmişsin. İmdi; husûs‑ı mezbûr[ı] müşâ‑
run‑ileyh mukaddemâ Südde‑i Sa‘âdet'üme ar‑
zidüp ol bâbda sana hükm‑i şerîf gönderilmişdi.
Buyurdum ki:
Vusûl buldukda, mûcebi ile amel idesin.

1 Yavuz Sultan Selim zamanında, merkezi Halep olmak üzere
ihdas edilen Defterdarlık. Halep Defterdarlığı da denilmiş‑
tir. Bkz. Sertoğlu, a.g.e., s. 17.
2 Surre: Her yıl hac zamanı Mekke ve Medine'de dağıtılmak
üzere padişah tarafından yollanan para, eşya ve hediye.
Surre güzergâhında bulunan bedevîlere de verilir ve buna‑
da 'urban surresi' denilirdi. Bkz. Ş. Tufan Buzpınar, "Surre",
DİA, C. 37, 2009, s. 567.
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ŞEHZADE BAYEZİD VE İRAN HAKKINDA HABER TEMİNİ

İran tarafına sürekli olarak güvenilir ve işe yarar adamlar göndermek suretiyle Şehzade
Bayezid ve İran ahvali hakkında bilgi temin edip göndermesi emredildiği hâlde uzun
süredir kendisinden ne haber ne de adam gelen Van Beylerbeyi'ne, elde ettiği bilgileri
acilen bildirmesi ve haber alma ve gönderme faaliyetlerini bundan sonra da hızlı ve sürekli
olarak devam ettirmesi hususunda yazılan emir.
25 Ekim 1559

Yazıldı.
Abdî Çavuş'a virildi.
Fî 26 Muharrem, sene 967

Van Beğlerbeğisi'ne hüküm ki
Bundan akdem sana bir iki def‘a hükm‑i
hümâyûnum gönderilüp; "Oğlum Bâyezîd'ün ve
öte cânibün1 vâkı‘ olan ahvâllerin mütevâliyen i‘lâm‑
dan hâlî olmayasın." diyü emrüm olmış idi. Hâliyâ
haylî müddetdür ol cânibe müteallik ne mektûb
ve ne âdemün geldi. İmdi; buyurdum ki:
Vusûl buldukda, dâyimâ ol cânibe mu‘acce‑
len mu‘temedün‑aleyh yarar âdemler gönderüp
dahı vâkıf olduğun ahbârı müte‘âkıben i‘lâmdan

hâlî olmayup ve şimdiye değin her ne ma‘lû‑
mun olmışsa alâ‑vechi't‑tafsîl yazup bildürüp
dahı ba‘de'l‑yevm dahı eger oğlum Bâyezîd'ün
ve eger ol cânibün ahvâl ü etvârların ve fikr [ü]
firâsetlerin ve bi'l‑cümle mecmû‘-ı ahvâllerin
ber‑vech‑i isti‘câl birbiri ardınca eğlendürme‑
yüp yazup bildüresin. Husûs‑ı mezbûr mühim‑
mâtdandur. Ana göre mukayyed olup ale't‑te‘â‑
kub ve't‑tevâlî keyfiyyet‑i hâllerin muttasıl bil‑
dürmekden hâlî olmayasın.

1 İran kastedilmektedir.
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İRAN VE GÜRCÜ TARAFLARINA CASUSLAR GÖNDERİLMESİ

İran ve Gürcü taraflarına yarar adamlar ve casuslar gönderilerek durumlarının araştırılıp
alınacak haberlerin ayrıntılı olarak bildirilmesi ve bundan sonra da haber alma ve
gönderme faaliyetlerinin sürdürülmesine dair Erzurum Beylerbeyi'ne yazılan emir.
31 Ekim 1559

Yazıldı.
Bekir(?) Çavuş'a virildi.
Fî 29 Muharrem, sene 967

Erzurum Beğlerbeğisi'ne hüküm ki
Hâliyâ Kızılbaş ve Gürci taraflarınun ahvâli
ma‘lûm olmak lâzim olmağın buyurdum ki:
1

Vusûl buldukda, bu bâbda dâyimâ mukay‑
yed olup, Kızılbaş cânibinün evzâ‘ u etvârı ve
fikr ü firâsetleri ve Gürci taraflarınun evzâ‘ u et‑
vârı ve hareket ü sükûnları ahvâli her ne yüzden
ise her cânibün vâkıf olduğun ahbârın mufassal
yazup mezbûr ile Südde‑i Sa‘âdet'üme bildürüp

min‑ba‘d dahı her cânibe yarar, mu‘temedün‑a‑
leyh âdemler gönderüp eger Kızılbaş tarafınun
ve ol firâr iden usâtun ve Gürci ve Gürci cânib‑
lerinün ahvâl ü etvârların ve fikr ü firâsetlerin
ve bi'l‑cümle evzâ‘ ve sâyir cumhûr‑ı umûrın
tetebbu‘ u tecessüs idüp ma‘lûm idinüp dahı
ale't‑tevâlî Südde‑i Sa‘âdet'üme i‘lâmdan hâlî
olmayasın.

1 İran kastedilmektedir.
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KIRIM HANI'NIN RUSYA'YA GÖNDERDİĞİ CASUSTAN ALINAN HABERLER

Rusya'ya gönderdiği casusun verdiği haberlere dayanarak Rusların büyük bir hazırlık
içerisinde olduklarını ve Özi nehrine kalita ve kadırgalar gönderip İslâm ülkesine saldırı
planladıklarını, bu sebeple memleketin muhafazası için kadırgalar hazırlanıp gönderilmesi
gerektiğini ve Kırım ile ilgili daha başka hususları bildiren Kırım Hanı Devlet Giray Han'a;
kadırgalar hazırlanıp içlerine İslâm askeri konularak gönderilmek üzere olduğu, kendisinin
de Osmanlı Devleti'ne olan bağlılığının gereği olarak memleketin bütün düşmanlara karşı
muhafazası için her türlü gayreti göstermesine vs. hususlara dair yazılan hüküm.
10 Nisan 1560

Yazıldı.

Hân hazretlerine hüküm ki
Hâliyâ Atebe‑i Ulyâ‑menzilet'imüze –ki,
melâz‑i hâkân‑ı ızâm ve melce’‑i vâlâ‑makâm‑
dur– mektûb‑ı meveddet‑mashûbunuz vârid
olup; "Maskov1 cânibine câsûs irsâl olunup geldük‑
de; 'Rûs‑ı menhûsun küllî tedârükin görüp nehr‑i
Özü'den2 kadırga ve kalita tesyâr idüp memâlik‑i
İslâm kasdın itdüklerin' ve vilâyet hıfzı içün kadır‑
ga tedârük ü irsâl olunmasın ve Nogay3 mîrzâları
mâbeyninde nifâk u tefrika vâkı‘ olup ba‘zıları halâs
olup evlâd ü ezvâcıyla Kal‘a‑i Azağ'ı4 tahassun idüp
Kal‘a ahâlîsinün ağniyâ vü ekâbirin mihmân‑hâne
idinüp vilâyet‑i Kırım halkınun gâv [u] gûsfendin
süvâr olup gelüp serika idüp fesâd ü şenâ‘atden hâlî
olmayup nice mâh ü sâldür ki nehb ü gârete şürû‘
idüp vilâyetün tahliyesine bâ‘is oldukları ecilden nice
def‘a men‘ olunup men‘ile memnû‘ olmayup serkeşlik
idüp ve zikrolunan mîrzâlar ve sârıklar girift olu‑
nup ve sâyirleri dahı Kal‘a'dan ihrâc olunmasın" ve
andan gayri mektûb‑ı meveddet‑mashûbunuz‑
da her ne tahrîr ü beyân olmış ise Pâye‑i Serîr‑i
A‘lâ'muza arz u takrîr olmışdur. Eyle olsa; arzo‑
lunduğı üzre kadırgalar tedârük olunup asker‑i
İslâm‑ı [zafer‑]fercâm ile memlû kılınup inşâal‑
lâh gönderilmek üzredür. Gerek ki:
Siz dahı cibilletinüzde merkûz ve tîneti‑
nüzde muzmerr olan vüfûr‑ı diyânet ü İslâm
1 Rusya kastedilmektedir.
2 Dinyeper nehri.
3 Altın Orda Hanlığı'nın dağılma sürecinde ortaya çıkan Türk
topluluğu. Bkz. Mehmet Alpargu, "Nogaylar", DİA, C. 33,
2007, s. 202.

muktezâsınca dîn bâbında ve devlet‑i ebed‑pey‑
vendüme müte‘allik olan cumhûr‑ı umûrda
sa‘y ü ıkdâm eyleyüp memleket ü vilâyete ve
re‘âyâ vü berâyâya eger Rûs‑ı menhûs ve eger
sâyir a‘dâ‑yı dîn‑i mübîn ve mu‘ânidîn‑i hazret‑i
Seyyidü'l‑Mürselîn'den zarar u gezend irişdür‑
meyüp sevâlif‑i eyyâm ve sevâbık‑ı a‘vâmdan
Atebe‑i Gerdûn‑rif‘at'imüze olan mezîd‑i ihlâs
ve meziyyet‑i ihtisâsınuz muktezâsınca envâ‘‑ı
mesâ‘î‑i cemîle zuhûra getüresiz ve ol Nogay
mîrzâların ve sârıkların dahı arzolunduğı üzre
girift eyleyüp ve sâyirlerin dahı memleketden
ihrâc idüp ol girift olanları kıdvetü'l‑üme
râ’i'l‑kirâm Kefe Sancağı Beği Sinân dâme izzü‑
hûya teslîm idesiz ve mîrzâlardan ve sârıkdan
ne mıkdâr kimesne girift olup müşârun‑ileyhe
teslîm olunursa defter idüp mühürleyüp her
şahsı ismi ve resmi ile yazup bile teslîm idesiz
ki, ana göre taleb oluna. Bu bâbda müşârun‑i‑
leyhe dahı hükm‑i hümâyûnumuz irsâl ol‑
mışdur ve murâdınuz olduğı üzre Leh Kralı5
husûsında Bender6 Beği Hüseyin dâme izzühûya
hükm‑i şerîfimüz irsâl olunup tenbîh olmışdur.
İnşâallâhü Te‘âlâ dâyimâ tedâbîr‑i sâyibenüz
mukâreneti ile a‘dâ‑yı dîn ü devlet münhezim ü
makhûr ve evliyâ‑yı mülk ü millet muzaffer ü
mansûr olmakdan hâlî olmaya.

4 Azak / Azov (Rusya).
5 II. Zygmunt August.
6 Bender (Moldova).
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ŞEHZADE BAYEZİD'İN KAZVİN'DE HAPİSTE OLDUĞUNA DAİR ALINAN HABERLER

Bekir Bey'in; Şehzade Bayezid ile iki oğlunun hapiste bulunduğu, bir oğlunun vefat ettiği
ve Bayezid'in hapsedilen Pir Budak oğlu Hacı Şeyh dışındaki bütün askerlerinin kılıçtan
geçirildiği hakkında daha önce göndermiş olduğu haber dışında yeni bir haber gelmediği,
ancak adamlarının o taraftan en doğru haberleri alma gayreti içerisinde olduklarına dair
mektubu.
14 Haziran 1560

Bekir Beğ1 kullarınun mektûbıdur.
Âmed fî 20 Ramazân, sene 967

Hazret‑i Sultânum
Hâk‑i pâ‑yı şerîflerine ve gubâr‑ı pâ‑yı latîflerine
arz‑ı bende‑i bî‑mıkdâr ve zerre‑i hâk‑sâr budur ki
Hâliyâ Mehmed Çavuş bendeleriyle emr‑i
şerîf‑i vâcibü't‑teşrîfleri vârid olup mazmûn‑ı
sa‘âdet‑makrûnında; "Şâh2 cânibinden şimdiye
dek sâdır olan ahbâr ma‘lûmunuz olduğı gibi ya‑
zup iş‘âr idesiz." diyü fermân buyurılmağın eyle
olsa; bundan akdem tafsîli ile yazılup çavuşlar
ile hâk‑i pâ‑yı şerîfinüze i‘lâm itdüğümüzden
gayri ahbâr u etvâr sâdır olunmamışdur. Sultân
Bâyezîd3 ile iki oğlı mahbûs olunup bir oğlı fevt
olmışdur. Ahvâl kemâ‑kân gubâr‑ı akdâmınu‑
za i‘lâm itdüğümüz gibidür. Ve askeri külliyyen

1 Muhtemelen o tarihte Erbil ve Şehrizol Sancakları Beyi olan
Bekir Bey. Bkz. BOA, A. DVNS. MHM. d, 3/238/b, 392/a,
574, 574/a, 741, 743, 780, 984, 1003.

kılıçdan geçinilüp hemân Pîr Budak oğlı Hacı
Şeyh habsolmışdur. Zîrâ esahh‑ı ahbâr içün bu
bendelerinün âdemleri ol cânibden hâlî değil‑
dür ve bu abd‑i hakîrleri Sultânumun hâlis u
muhlis bendesi olup ve'l‑hâsıl feth‑ı bâbımuz
sa‘âdetlü Sultânum hazretlerinden olmışdur.
Bâkî; fermân hazret‑i Sultânumundur.
Az‘afü'l‑ibâd
Ebûbekir
el‑fakîr

2 İran Şahı I. Tahmasb.
3 Şehzade Bayezid.
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İRAN ŞAHI'NIN HASTALANDIĞINA DAİR ALINAN HABERLER

Daha önce Şehzade Bayezid'in ordusuna asker yazılmış olan ve Kazvin'den dönen
Dulkadirli bir adamın verdiği habere göre; İran Şahı'nın Şehzade Bayezid'i hapsettikten
on beş gün sonra hastalanıp iki ay sonra iyileştiği ve Kazvin'de halka göründüğüne ve söz
konusu şahsın istihbarat amacıyla devlet merkezine gönderildiğine dair yazı.
1 Temmuz 15601

Ve hâliyâ Amâsiyye'de Sultân Bâyezîd'e
yazılmış bir Zülkâdirlü âdemi Kazvîn'ün için‑
den gelüp; "Şâh2 , Sultân Bâyezîd'i habsidüp on biş
günden sonra haste olup iki ay aslâ görünmeyüp
ba‘dehû ifâkat bulup dîvâna çıkup cemî‘ halka gö‑
rünüp ol mahalde ben dahı Kazvîn'de idüm; kendü
gözüm ile Şâh'ı gördüm. Ve Sultân Bâyezîd dahı

bi'l‑fi‘l mahbûsdur." diyü haber virüp ve ken‑
dü dahı nefsinde bir söz bilür ve ahvâle vâkıf
kimesne olmağın istihbâr içün bi'z‑zât Der‑i
Devlet'e gönderildi. Tamâm ahvâle muttali‘
âdemdür; fermân olunur ise istihbâr buyurıla.
Bâkî; fermân Der‑adl'ündür.

1 Tarih tahminîdir. Belgede geçen 2,5 aylık süre Bayezid'in
hapsedildiği 16 Nisan 1560 tarihine (Bkz. Şerafettin Turan,
"Bayezid, Şehzade", DİA, C. 5, 1992, s. 230‑231) ilave edil‑
miştir.
2 İran Şahı I. Tahmasb.
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ERDEL KRALI İLE BEÇ KRALI'NIN KIZININ EVLENDİRİLECEĞİNE DAİR BOĞDAN
VOYVODASI'NIN CASUSUNUN GETİRDİĞİ HABERLER

Casusluk amacıyla bezirgân gibi Venedik'e gönderdiği adamının dönüşte Beç'e uğradığını
ve verdiği bilgilere göre o sırada Beç'de bulunan Leh Kralı'nın ve Erdel Kralı İstefan'ın
elçilerinin Beç Kralı Ferdinand'ın kızını Kral İstefan'a alıvermek hususunda söz birliği
ettiklerini, adamı döndüğü sırada düğünün henüz yapılmamış olduğunu ve Boğdan'a yakın
olan Erdel'de 'düğünü Padişah'ın izni ile yapalım' görüşünün dile getirildiğini bildiren Boğdan
Voyvodası'na, bundan sonra da o bölgenin ve diğer tarafların ahvalini araştırmaktan geri
durmayıp elde ettiği doğru bilgileri göndermeye devam etmesi hususunda yazılan emir.
14 Ağustos 1560

Yazıldı.
Âdemi Tercemân Duka'ya virildi.
Fî 22 Zi'l‑ka‘de, sene 967

Boğdan1 Voyvodası'na hüküm ki
Mektûb gönderüp; "Venedik'den bir âdemi‑
müz gelüp ba‘zı bâzergân esbâbı alıvirilmek içün
gönderilmişdi. Ammâ asılda câsûsluğa irsâl olun‑
mışdı. Ol tarafdan dönüp gelürken yolı Beç'e uğra‑
yup Ferenduş2 Kral Beç'de olup anda Leh Kralı'nun3
ve İstefan Kral'un4 ilçileri bulunup ol iki ilçinün
birisinün ismi Ceki Mihal; İstefan Kral'un Büyük
Papası ve Büyük Logofeti5 olup mezbûr âdemimüz
şöyle sahîh haber aldı ki; 'Ferenduş'un kızını İste‑
fan Kral'a alıvireler.' diyü ittifâk iderler. Mezbûr
âdemimüz ( ) ol cânibden bu cânibe teveccüh itdük‑
de, dahı düğün eylememişler. Şöyle ma‘lûm‑ı şerîf
buyurıla ki, bu cânibe karîb Erdel'de6 şöyle cevâb

1 Romanya'nın Moldavya bölgesine Osmanlı döneminde ve‑
rilen ad. Bkz. Abdülkadir Özcan, "Boğdan", DİA, C. 6, 1992,
s. 269.
2 I. Ferdinand.
3 II. Zygmunt August.
4 Erdel Kralı.
5 Legofet, logofet: Yu. logothetis; 1. Hesap memuru. 2. Rum
Patrikhanesinin Babıali ile olan işlerinde aracılık eden kim‑
se. 3. Ulah Beyi, Moldovya Beyi. Bkz. Mustafa Nihat Özön,
Türkçe‑Yabancı Kelimeler Sözlüğü, İnkılap Kitabevi, İstanbul,
1961.

olunur ki; 'Düğüni sa‘âdetlü Pâdişâh hazretlerinün
izn‑i şerîfleriyle ideler.' Bu husûs mukaddemâ Der‑
gâh‑ı Mu‘allâ'ya arzolunmışdı. Min‑ba‘d dahı vâkı‘
olan ahbâr u ahvâl arzolunur." diyü bildürmişsin.
Her ne dimiş isen alâ‑vechi't‑tafsîl ma‘lûm‑ı
şerîfüm olmışdur. Buyurdum ki:
Min‑ba‘d dahı ol cânibün ve eger sâyir
etrâf u cevânibün ahvâl ü etvârların tetebbu‘ u
tecessüsden hâlî olmayup vâkıf olduğun ahbâr‑ı
sahîha[yı] i‘lâm idesin. A‘dâdan dahı gaflet üzre
olmayup hıfz u hırâset‑i memleket ve zabt [u]
rabt‑ı ra‘iyyet bâbında dakîka fevt itmeyesin.

6 Bugün Romanya'nın kuzeybatısında Transilvanya denilen
idarî bölgenin Osmanlılar dönemindeki adı. Bkz. Kemal
Karpat, "Erdel", DİA, C. 11, 1995, s. 280.
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PULYA KRALLIĞI'NA AİT BİR İSTİHBARAT GEMİSİNİN YAKALANMASI

Osmanlı donanmasının peşinden denize elli kadırgalık bir kuvvetin daha çıkmak üzere
olduğu söylentisi hakkında bilgi almak için dil yakalamak amacıyla Pulya'daki Taranto
Kalesi kumandanı tarafından yirmi beş kişi ile donatılıp denize çıkarılan bir düşman
firkatesinin, Kızılhisar nahiyesinde kılavuzuyla birlikte yakalandığını ve reisinin Südde‑i
Saâdet'e gönderilip içindeki diğer kişilerin Ağrıboz Kalesi'nde hapsedildiğini bildiren
Ağrıboz Kadısı'na, esirlerin zincire vurulup donanma geldiğinde donanma kaptanına
teslim edilmesi ve bunların miktarının bildirilmesi hususunda yazılan emir.
10 Eylül 1560

Yazıldı.
Karaçin Kethudâ'ya virildi.
Fî 19 Zi'l‑hıcce, sene 967

Ağrıboz1 Kâdîsı'na hüküm ki
Hâliyâ mektûb gönderüp; "işbu sene 967'de
çıkan tonanma‑i hümâyûn akabince elli kıt‘a kadır‑
ga dahı çıkmak üzre olduğı küffâr‑ı hâk‑sâr vilâ‑
yetinde şâyi‘ olmağın vukû‘ın ve adem‑i vukû‘ın ve
azîmetleri ne cânibe olduğın ma‘lûm idinmek içün
Pulya yakasında Taranda2 nâm Kal‘a Kapudanı
yiğirmi beş nefer dâru'l‑harb3 kâfirleriyle bir fir‑
kate4 donadup dil almağa gönderdükde Kızılhısâr5
nâhıyesinde firkate ile ve Yakmo nâm zimmî

1 Chalcis / Euripos (Yunanistan).
2 Taranto (İtalya).
3 Müslüman olmayan bir devletin hâkimiyeti altındaki top‑
raklar için kullanılan fıkıh terimi. Bkz. Ahmet Özel, "Darül‑
harp", DİA, C. 8, 1993, s. 536.

kulaguzlarıyla girift olunup re’îsleri Südde‑i Sa‘â‑
det'üme gönderildüği ve sâyir kefere Ağrıboz Kal‘a‑
sı'nda habsolunduğın" bildürmişsin. İmdi; bu‑
yurdum ki:45
Vusûl buldukda, anda habsolunan kâfirleri
muhkem kadunaya urup gereği gibi hıfzidüp
habsden ıtlâk itmeyüp tonanma‑i hümâyûn
geldükde kapudana teslîm eyleyesin ve ne mık‑
dâr kâfir teslîm itdüğün yazup bile arzidesin.

4 Kürekle yol alan hızlı bir savaş gemisi. Bkz. Büyük Türkçe
Sözlük (İnternet), TDK.
5 Karystos (Yunanistan).
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MOHAÇ SANCAKBEYİ'NİN BEÇ'DEN GELEN CASUSUNDAN ALINAN HABERLER

Beç Kralı'nın Bosna sancağındaki Kostaniçe Kalesi'ne saldırmak amacıyla on bin kişilik
bir kuvvetle Beç'den çıkıp Alman dağlarına geldiği, Erlmak(?) isimli Kumandanının da
on bin kişilik başka bir kuvvetle Hırvatistan içinde yer yer hareket hâlinde olduğunun
Beç'den gelen casus tarafından haber verilmesi üzerine niyetlerini öğrenmek için tekrar
casus gönderildiği Mohaç Beyi Mehmed Bey tarafından bildirildiğinden, gaflet olunmayıp
düşmanın ahvalinin daima araştırılması ve şayet böyle bir teşebbüsleri var ise memleketin
muhafazası için gerekli tedbirlerin alınması hususunda Bosna Sancakbeyi Malkoç Bey'e
yazılan emir.
10 Eylül 1560

Yazıldı.
Zaçesne1 Beği Ferhâd Beğ'ün âdemi Ca‘fer'e virildi.
Fî 22 Zi'l‑hıcce, sene 967

Bosna2 Beği Malkoç Beğ'e hüküm ki
Mohaç Beği Mehmed Paşa mektûb gönde‑
rüp; "Kral‑ı3 bed‑fi‘âl tarafından mu‘temedün‑aleyh
câsûs gelüp haber virüp; 'Kral‑ı bed‑fi‘âl, Beç'den çı‑
kup Alman tağlarına4 gelüp ve beş bin tüfenk‑en‑
dâz Nemçe5 piyâdesi ve beş bin Nemçe askeri nehr‑i
Drava başında Bosna sancağında Kostaniçe6 nâm
Kal‘a üzerine varmak niyyetine cem‘ıyyet üzre olup
ve Kral'un yarar, nâmdâr beğlerinden Erlmak(?)
nâm mel‘ûn on binden ziyâde âhen‑pûş atlu vü
piyâde ile Hırvat içinde olup câ be‑câ hareket ü
cem‘ıyyetleri mukarrer olmağın' fikr‑i fâsidleri
ma‘lûm olmak içün yarar câsûs gönderildüğin"
arzeylemeğin buyurdum ki:

1 Hırvatistan'ın kuzeyinde Slavonya bölgesinde, batıda Çes‑
ma (Česma) ırmağı ile doğuda Orljava akarsuları arasındaki
bölgeyi kapsayan eski bir Osmanlı sınır sancağı. Bkz. Nenad
Moacanın, "Zaçasna", DİA, C. 44, 2013, s. 62-63.
2 Saraybosna / Sarajevo (Bosna-Hersek).
3 I. Ferdinand, Kutsal Roma‑Germen İmparatoru.
4 Kahlenberg (Avusturya).

Vusûl buldukda, a‘dâ taraflarından gaflet
üzre olmayup dâyimâ mukayyed olup ahvâl ü
etvârların ve fikr‑i fâsid ve hayâl‑i kâsidlerin
tetebbu‘ u tecessüs eyleyüp tamâm ma‘lûm idi‑
nüp dahı arzolunduğı gibi hareket‑i bî‑bereket‑
leri vâkı‘ ise ana göre tedârüklerin görüp hâzır
olup gaflet ile el‑ıyâzü bi'llâh memleket ü vilâye‑
te ve re‘âyâ vü berâyâya ve kılâ‘ u bikâ‘a zarar u
gezend irişdürmekden ziyâde hazer idüp vâkıf
olduğun ahbâr‑ı sahîhayı i‘lâmdan hâlî olmaya‑
sın.

5 Nemçe: Habsburg hanedanının doğu kısmının hükümdar‑
lığı altında bulunan bölge ve Almanca konuşan nüfusunun
Osmanlıca adı. Bkz. Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'dan Günü‑
müze Türk‑Macar İlişkileri, Heyet, T.C. Başbakanlık Devlet
Arşivleri Genel Müdürlüğü, İstanbul, 2016, s. 51, dipnot 1.
6 Kostajnica (Bosna Hersek).
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SAKMAR KALESİ'Nİ KUŞATMAKTA OLAN TIMIŞVAR BEYLERBEYİ'NDEN HABER
ALMAK İÇİN CASUS GÖNDERİLMESİ

Kendilerinden uzun süredir haber alınamayan Sakmar Kalesi kuşatmasındaki Tımışvar
Beylerbeyi Mustafa Bey ve emrindeki askerler hakkında bilgi almak üzere işe yarar ve
güvenilir birinin casus olarak o tarafa yollanması ve gönderilmiş olan fermanın da bu
casusun üzerinde muska gibi dürülerek gizlenmek suretiyle kendisine iletilmesi, onun
göndereceği mektupların da aynı şekilde alınıp ulakla Südde‑i Saâdet'e ulaştırılması ve
bundan sonra da o tarafa sürekli casuslar gönderilerek elde edilecek doğru haberlerin
bildirilmesinden geri durulmaması hususunda Tımışvar'da Hazine‑i Âmire Defterdarı
Mehmed'e yazılan emir.
2 Ağustos 1565

Yazıldı.
Aydın Çavuş oğlı Mehmed'e virildi.
Fî 5 Muharrem, sene 973

Tımışvar'da1 Hızâne‑i Âmire Defterdârı Mehemmed'e hüküm ki
Hâliyâ Sakmar2 Kal‘ası muhâsarasında olan
emîru'l‑ümerâ’i'l‑kirâm Tımışvar Beğlerbeği‑
si Mustafâ dâme ıkbâlühûdan haylî zamân olup
Âsitâne‑i Sa‘âdet'üme haberi vârid olmaduğı
ecilden mûmâ‑ileyhle anda olan asker‑i İslâm‑ı
zafer‑encâmun ahvâlleri ma‘lûm olmak içün
mûmâ‑ileyhe hükm‑i hümâyûnum irsâl olun‑
mışdur. Buyurdum ki:
Vusûl buldukda yarar ve mu‘temed câsûs te‑
dârük idüp irsâl olunan hükm‑i hümâyûnumı

hamâyil gibi dürüp mezkûr câsûsun bir yirinde
pinhân itdürüp dahı mû[mâ]‑ileyhe ulaşdurup
ol cânibün sıhhat‑i ahvâline vâkıf olmasın ten‑
bîh idüp müşârun‑ileyhün mektûbların alup
getürdüği gibi te’hîr itmeyüp ulağla Atebe‑i
Ulyâ'ma mu‘accelen irsâl idesin. Min‑ba‘d dahı
o[l] cânibe yarar câsûslar gönderüp îrâd itdük‑
leri ahbâr‑ı sahîhayı mektûblarla ale't‑tevâlî
i‘lâm u îsâl itmekden hâlî olmayasın.

1 Timişoara (Romanya).
2 Satu Mare (Romanya).
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SOLNOK'TA DÜŞMAN TARAFINA CASUSLAR GÖNDERİLMESİ, DİL ALINMASI

Düşmanın durumu ve planları hakkında bilgi sahibi olmak için düşman tarafına casuslar
yollanması, diller alınması ve elde edilecek doğru haberlerin bildirilmesi; alınacak diller
işe yarar olduğu takdirde devlet merkezine gönderilmesi hususunda Solnok Sancakbeyi'ne
yazılan emir.
17 Şubat 1566

Yazıldı.
Kethudâsı Alî'ye virildi.
Fî 5 Şa‘bân, sene 973

Solnok1 Beği'ne hüküm ki
Hâliyâ küffâr‑ı hâk‑sârun ahvâl ü etvârı ve
gönderüp eger ele giren diller haberidür [ve]
fikr‑i fâsid ve hayâl‑i kâsidleri ma‘lûm olmak
eger câsûslar haberidür; vâkıf olduğun ahbâr‑ı
lâzim olmağın buyurdum ki:
sahîhayı yazup bildüresün ve yarar dil alınursa
gönderesin.
Te’hîr itmeyüp yarar diller almağa cidd ü
cehd eyleyüp bi'l‑cümle haber içün yarar câsûslar

1 Szolnok (Macaristan).
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OSMANLI ORDUSUNUN SEFERE ÇIKMASININ DÜŞMAN ARASINDA KORKU
UYANDIRDIĞINA DAİR ALINAN HABERLER

Düşman tarafına gönderilen casusların verdikleri haberlere göre Osmanlı ordusunun
sefere çıkacak olmasının Macar, Nemçe, Çek ve Almanlar arasında korkuya yol açtığını
bildiren Budin Beylerbeyi'ne, düşman tarafından işe yarar diller alıp göndermesi
hususunda yazılan emir.
24 Şubat 1566

Yazıldı.
Kethudâsına virildi.
Fî 17 Şa‘bân, sene 973

Budun Beğlerbeğisi'ne hüküm ki
Mektûb gönderüp; "Küffâr‑ı hâk‑sârdan
sahîh câsûslar gelüp haber virüp; 'sa‘âdet ü ıkbâl
ile sefer‑i hümâyûna azîmetüm mukarrer olmağın
içlerine ziyâde havf düşüp eger Macar tâyifesidür,
eger Nemçe ve Çeh ve Alaman'dur; her birine baş‑
lu başı kayusı olup' eger azîmet olunursa inşâal‑
lâhü'l‑e‘azz feth u fütûhlar müyesser olur." diyü

arzeylemişsin. İmdi; yarar dil alup gönderilmek
lâzimdür. Buyurdum ki:
Emrüm üzre yarar diller alup göndere‑
sin [ki,] sahîh haberleri alınup ma‘lûm ola ve
şimdiye değin vâkıf olduğun ahbâr‑ı sahîhayı
i‘lâmdan hâlî olmayasın.
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TRABLUSGARB'A YÖNELİK CASUSLUK FAALİYETLERİNE KARŞI TEDBİR ALINMASI

Bazı kâfirlerin, Müslüman kıyafetinde Trablusgarb'a varıp oranın durumu hakkında
düşmana bilgi aktardıkları ve düşmanın o bölgeye yönelik kötü düşünceler beslediği
duyulduğundan, dikkatli olunup iskelelerin gereği gibi korunarak Trablusgarb'a kâfir ve
Frenk taifesinin sokulmaması ve casuslarla haber alış verişinde bulunan yerli münafıklara
karşı uyanık bulunulması hususunda Trablusgarb Beylerbeyi'ne yazılan emir.
29 Nisan 1566

Yazıldı.

Mağrib Trablusı1 Beğlerbeğisi'ne hüküm ki
Trablus'a ba‘zı ulûc2 ve Müslimân sûretinde
kâfirler varup tecessüs‑i ahbâr [ve] etvârların‑
dan a‘dâya haber virüp ol cânibe fikr‑i fâsidleri
olduğı istimâ‘ olunur. İmdi; a‘dâdan gaflet câyiz
değildür. Buyurdum ki:
Varıcak tamâm basîret üzre olup iskeleleri
gereği gibi hıfz u zabt eyleyüp min‑ba‘d ulûc ve

Frenk kısmından Trablus'a kimesneyi getürt‑
meyüp bir vechile hıfz u hırâset eyleyesin ki
gaflet ile el‑ıyâzü bi'llâhi Te‘âlâ a‘dâdan bir fesâd
zâhir olmak ihtimâli olmaya. Zîrâ Trablus'da
dahı ba‘zı münâfık olup anlara câsûs varup ha‑
ber iletüp haber al urlarımış. Basîret üzre ola‑
sın.

1 Trablusgarb / Tripoli (Libya).
2 Ulûc: Kâfir (vd.) Bkz. Mevlüt Sarı, Arapça Türkçe Lûgat,
Bahar yay., İstanbul, 1980.
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KOPAN SANCAKBEYİ SİNAN'IN GÖNDERDİĞİ DİLİ KAÇIRMAYA TEŞEBBÜS EDEN
VOYNUK LAZARİ'NİN KÜREĞE KONULMASI

Kopan Sancakbeyi Sinan tarafından yakalanıp İstanbul'a gönderilen dillerden Kazenci(?)
isimli dili voynuk kıyafetine sokarak kaçırmak isterken yakalanan Lazari isimli voynuğun
küreğe konulması hususunda Kocaeli Sancakbeyi Ali'ye yazılan emir.
4 Haziran 1566

Yazıldı.

Kocaili Beği Alî'ye hüküm ki
Bundan akdem Kopan1 Sancağı Beği Sinân
dâme izzühû ba‘zı diller gönderüp mahrûse‑i
İstanbul'a giderken Kazenci(?) nâm bir kâfir
gaybet idüp Lazari nâm bir voynuk2 dahı mez‑
bûr kâfiri voynuk sûretine koyup alup giderken

dutılup küreğe konmak içün sana irsâl olundı.
Buyurdum ki:

Varup sana teslîm olundukda kadunaya
urup küreğe koyasın; gaybet itdürmekden ha‑
zer eyleyesin.

1 Törökkoppany (Macaristan).
2 Aslı Slavca Voynik olup mânası asker demektir. Osmanlı
devlet adamlarının atlarına bakmak, sair zamanlarda ise has
ahır ve çayır hizmetlerinde kullanılmak üzere Hristiyan‑
lardan ve bilhassa Bulgarlardan tertip edilmiş olan bir sınıf
asker. Bkz. Sertoğlu, a.g.e., s. 359.
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MORA SANCAKBEYİ'NİN DÜŞMAN TARAFINA CASUS GÖNDERMESİ

Donanma‑yı Hümayun ilkbaharda denize çıkacağından, düşman taraflarına levend
gemileri ve casuslar gönderilerek düşmanın niyeti ve durumu hakkında haber toplanıp
arz edilmesi ve Mora kıyılarının sıkı bir şekilde korunmasına dair Mora Sancakbeyi'ne
yazılan emir.
31 Aralık 1567

Yazıldı.
Mustafâ Çavuş'a virildi.
Fî 6 Receb, sene 975

Mora1 Beği'ne hüküm ki
Hâliyâ evvel‑bahârda deryâya donanma‑i
hümâyûnum çıkmak emrüm olup küffâr‑ı
hâk‑sârun ahvâl ü etvârı ve fikr‑i fâsid [ve] ha‑
reketleri ne idüği ma‘lûm olmak lâzim olmağın
buyurdum ki:
Küffâr‑ı hâk‑sâr taraflarına levend gemile‑
rin gönderüp ahvâl ü etvârı ve fikr‑i fâsid2 [ve]

hayâl‑i kâsidleri ne olup ve hareketleri kangı
cânibe idüğin haber aldurup vukû‘ı üzre arzi‑
desin ve sancağunda olan yalıları onat vechile
hıfz u hırâset itdürüp küffâr câniblerine dâyimâ
câsûs göndermekden hâlî olmayup her ne haber
sâdır olursa i‘lâm idesin.

1 Yunanistan'ın güney bölgesindeki yarımada.
2 Metinde 'fesad' şeklinde geçmektedir.
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BUDİN BEYLERBEYİ'NİN İSTİHBARAT ZAFİYETİNE DÜŞMEMESİ

Lazar isimli bozguncunun etrafına topladığı bir miktar asker ile Erdel Kralı'na ait Coşet
Kalesi'ni ele geçirip daha sonra da Boğdan tarafına saldırma fikrinde olduğuna dair Erdel
Kralı ve Tımışvar Beylerbeyi tarafından haberler gelmesine rağmen Budin Beylerbeyi'nden
bu konuda hiçbir haber gelmediği; Budin Beylerbeyi'nin, bunun istihbarat zafiyetinden mi
yoksa haberin asılsız olmasından mı kaynaklandığını bildirmesi; haber doğru ise sınırdaki
Nemçe Grofu ile görüşerek, bir yandan sulh talep edip diğer yandan saldırı hazırlığı
yapmalarının sebebini sorması ve gaflete düşmeyip Tımışvar Beylerbeyi ile haberleşerek
düşmanın durumunu yakından takip edip gelişmeler hakkında bilgi vermesi hususunda
yazılan emir.
31 Aralık 1567

Yazıldı.
Budun çavuşlarından Ahmed'e virildi.
Fî‑gurre‑i Receb, sene 975

Budun Beğlerbeğisi'ne hüküm ki
Hâliyâ Erdel Kralı Südde‑i Sa‘âdet'üme
mektûb gönderüp; "Lazar nâm müfsid girü müs‑
tevfî asker cem‘ idüp gaflet ile Coşet nâm Kal‘a'sın
alup andan Boğdan cânibine el katmak fikrinde
olduğın" bildürüp Tımışvar Beğlerbeğisi dahı;
"Câsûslarımuz gelüp ol vechile hareketi vardur."
diyü i‘lâm idüp ammâ; bu haber senün tarafun‑
dan gelmeyüp ol asıl hareket olduğın bildür‑
medün. Senün câsûslarun yok mıdur? Bu haber
vâkı‘ ise sen niçün ma‘lûm idinüp i‘lâm itme‑
yesin? Yohsa gayr‑i vâkı‘ mıdur? Vâkı‘ olduğı
takdîrce Südde‑i Sa‘âdet'üme sulh içün ilçileri
gelmiş iken bu asıl husûsda ( ) îcâb ider ahvâle
mübâşeret itmemenün aslı nedür? Ma‘lûm ol‑
mak lâzim olmağın buyurdum ki:
Vusûl buldukda, bu husûs vâkı‘ mıdur ve
dahı nice haber aldun? Eger vâkı‘ ise ol serhadde

1 Graf / grof: Eskiden Almanya, Avusturya ve İsveç'te kulla‑
nılan bir soyluluk unvanı. Bkz. Özön, a.g.e.

olan grof 1 ile bu ahvâli haberleşüp sulh talebin‑
de iken böyle eylemenün aslı nedür? Şöyle ki;
sulh murâd ise mezkûr müfside aslâ cem‘ıyyet
itdürmeyüp kendü hâllerinde olalar. Ammâ;
sen dahı a‘dânun mekr [ü] hîlesinden gaflet it‑
meyüp ahvâllerin tecessüs idüp sahîh ahvâlle‑
rine vâkıf olup anun gibi fikr‑i fâsidi mukarrer
ise gaflet üzre olmayup sen dahı hufyeten hâzır
olup Kral‑ı müşârun‑ileyh ile ve Tımışvar Beğ‑
lerbeğisi ile dahı haberleşüp dahı a‘dâdan gaflet
ile [eger] memâlik‑i mahrûseye, eger Kral‑oğ‑
lı'na2 tâbi‘ Coşet ve sâyir kal‘alarına zarar iriş‑
dürmekden hazer eyleyüp lâzim geldükde te’hîr
itmeyüp def‘‑i mazarratları bâbında vech ü
münâsib olduğı üzre dîn bâbında bezl‑i makdûr
idesin.

2 Macar Kralı János Zápolya'nın oğlu János Zsigmond
Zápolya; II. János; Osmanlı belgelerinde İstefan Kral olarak
geçen Erdel Kralı.
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EFLAK'TA BOĞDAN ALEYHİNDE FAALİYET YÜRÜTEN BOĞDAN CASUSLARININ
YAKALANMASI

Boğdan Voyvodası'nın, Nemçe tarafından kaçıp giden Boğdan casuslarının Eflak'ta gezip
karışıklık çıkardıklarını ve bir kısmının da Rodos'ta hapiste bulunan Yovan'ın adamları
ve mektuplarıyla dolaşıp birçok kimseyi ayarttıklarını bildirip bunların yakalanıp iade
edilmesini istemesi üzerine, hâlen Eflak'ta veya bizzat Eflak Voyvodası'nın yanında
bulunan Boğdan casuslarının yakalanmaları ve her iki voyvodanın bozgunculara karşı
yardımlaşmalarına dair Eflak Voyvodası'na yazılan emir.
25 Ağustos 1568

Yazıldı.
Tercemân Mahmûd Beğ'e virildi.

Eflak1 Voyvodası'na hüküm ki
Hâliyâ Boğdan Voyvodası Dergâh‑ı Mu‘al‑
lâ'ma mektûb gönderüp; "Nemçe cânibinden ka‑
çup giden Boğdan câniblerinün câsû[s]ları Eflak
vilâyetine gezüp fesâd ü fetret üzre olduklarından
gayri ba‘zı câsûslar Rodos'a mahbûs olan Yovan'un
âdemleri ve mektûbları ile durmayup gezüp nice
kimesneleri tahrîk ü ıdlâl itmeleri ile dâyimâ fesâd
üzre olmakdan hâlî değillerdür. Anun gibi Eflak
vilâyetine ve eger bi'l‑fi‘l yanunda olan câsûsları
dutılup kendüye gönderilmek" bâbında hükm‑i

şerîfüm recâ itdüğin arzitmeğin buyurdum
ki:
Vusûl buldukda, anun gibi Boğdan câsûs‑
larından eger Eflak vilâyetinde olanlardur ve
eger bi'l‑fi‘l senün yanunda olanlardur; her kim
Boğdan cânibinden câsûsluk iderse ele getü‑
resin ve dâyimâ [bir]birinüze mu‘âvenet idüp
ehl‑i fesâd ü şenâ‘ati ele getürmek bâbında en‑
vâ‘‑ı ıkdâm u ihtimâmun vücûda getüresin.

1 Tuna nehri ile Karpatlar arasında bulunan ve Osmanlı hâ‑
kimiyeti döneminde özel bir idarî statü tanınan bölge. Bkz.
Karpat, "Eflak", DİA, C. 10, 1994, s. 466.
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CASUS YAKALAYAN YENİÇERİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ

Lefkoşa Kalesi'ndeki askerlerin durumu hakkında haber almak için gelen bir casusu yolda
rast gelip yakalayan yeniçerilerden altısının solak, sipahi ve silahtar yapılarak, ikisinin de
günlük ulufeleri birer akçe arttırılarak ödüllendirildiği.
11 Temmuz 1570

An‑Cemâ‘at‑i Yeniçeriyân‑ı Dergâh‑ı Âlî
Bölük: 8
Mahmûd
Ahmed
7 [akça]

Bölük: 4
Ahmed
Mustafâ
8 [akça]

Bölük: 4
Süleymân
Timur
7 [akça]

Bölük: 8
Hasan
İlyas
7 [akça]

Solak şüd.

Solak şüd.

Sipâhî şüd.

Sipâhî şüd.

Bölük: 8
Mezîd
Priştine1
7,5 [akça]

Bölük: 8
Ahmed
Mora
7 [akça]

Cemâ‘at: 31
Mehmed
Mora
5 [akça]

Cemâ‘at: 31
İdris
Avlonya
3 [akça]

Silahdâr şüd.

Silahdâr şüd.

Bir akça terakkî.

Bir akça terakkî.

Yekûn
Neferan: 8
Lefkoşa2 Kal‘ası'nda bir yarar câsûs, askerün
ahvâline vâkıf olmak içün haber alup gitmeğe

gelürken mezbûrûn yeniçeriler yolda râst gelüp
tutup getürmeğin.

1 Prishtina (Kosova).
2 Lefkoşa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti).
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BOĞDAN VOYVODASI'NIN DÜŞMAN HAKKINDA HABER ELDE EDİP
GÖNDERMEYE DEVAM ETMESİ

Erdel ve Beç kralları hakkında bazı haberler ile Boğdan'dan kaçan hainlerin himaye
edildiğini bildiren Boğdan Voyvodası'na, bölgeyi sürekli gözetim altında tutması ve
düşmanın ahvalini araştırmak üzere işe yarar adamlar gönderip elde ettiği doğru haberleri
bildirmeye devam etmesi hususunda yazılan emir.
22 Ekim 1570

Yazıldı.

Boğdan Voyvodası'na hüküm ki
Südde‑i Sa‘âdet'üme mektûb gönderüp; "Er‑
del Kralı'na ve Beç Kralı'na müte‘allik ba‘zı haberler
ve Boğdan'dan firâr eyleyen hâyinler ri‘âyet olun‑
duğın ve Bender ve Silistre1 beğleri mu‘âvenet eyle‑
mek" husûsın bildürmişsin. Ol bâbda her ne di‑
miş isen ma‘lûm oldı. İmdi; Akkirman2 Beği'ne
hükm‑i şerîfüm yazılup; "Sancağı askeri ile hâzır
ve senün tarafuna nâzır olup anun gibi mu‘âvenet
lâzim olursa bilâ‑te’hîr varup mu‘âvenetde buluna."
diyü emrüm olmışdur. Buyurdum ki:

Vusûl buldukda kadîmden Âsitân‑ı Sa‘â‑
det‑aşiyân'uma olan vüfûr‑ı ubûdiyyet ü ih‑
lâsun mûcebince etrâf u cevânibe göz kulak
tutup ve yarar âdemlerün gönderüp a‘dâ taraf‑
larınun ahvâl ü etvârın tetebbu‘ u tecessüs it‑
dürüp vâkıf olduğun ahbâr‑ı sahîhayı i‘lâmdan
hâlî olmayasın.

1 Silistra (Bulgaristan).
2 Bilhorod-dnistrobs'kyi (Ukrayna).
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DÜŞMANLARIN BİRBİRLERİYLE İTTİFAK EDİP BÜYÜK BİR DONANMA
HAZIRLADIKLARINA DAİR ALINAN HABERLER VE MAGOSA KUŞATMASI

Etraftan gelen casuslar ve düşmandan alınan dillerin, küffarın ittifak ettiğini ve büyük
bir donanma hazırlamakta olduklarını haber verdikleri ve Papalık, İspanya ve Portekiz
krallarının birlik olup Venediklilere yardım ettiklerine dair haberin artık kesinlik kazandığı,
bu sebeple emredilen hususların yerine getirilmesi ve düşman gemilerinin Kıbrıs tarafına
geçmelerinin önlenmesi, bunun neticesinde düşman donanmasının hezimete uğrayıp
Magosa'nın ve diğer kalelerin fethedileceği hususlarında Cezayir Beylerbeyi Kaptan
Paşa'ya yazılan emir.
16 Mart 1571

Hüseyin Kethudâ'ya virildi.
28 L., sene 978

Cezâyir1 Beğlerbeğisi Kapudan Paşa'ya hüküm ki
Etrâf u cevânibden gelen câsûslar ve küffâr‑ı
hâk‑sârdan alınan diller; "küffâr‑ı tuğyân‑âsârun
birbiriyle ahd ü mîsâk ve muhkem ittifâkları olup
küllî donanma‑i hezîmet‑şi‘âr tedârük ü ihzârı sade‑
dinde oldukların" ihbâr idüp fi'l‑vâkı‘ Papa ve İs‑
panya ve Portugal keferesinün kralları cümleten
Venediklü'ye mu‘âvenet üzre oldukları haber[i]
hadd‑i tevâtüre irişüp bu cümle melâ‘în‑i hâşirî‑
nün donanma‑i hezîmet‑karînleri ile mukâbele
vü mukâteleye küllî donanma‑i hümâyûn‑ı za‑
fer‑makrûn tedârüki lâzim ü mühimm olmağın
senünle cezîre‑i Kıbrus'a irsâl olunan donan‑
ma‑i hümâyûnum dahı ol cânibde lâzim olan
yat u yarağı cezîreye iletüp teslîm itdüklerinden
sonra asâkir‑i nusret‑me’âsir ve sâyir mühim‑
mât ü zehâyir geçürmek içün on beş kıt‘a mı
olur, dahı ziyâde mi olur; yarar kadırgalar alıko‑
yup bâkî kalan gemiler müretteb ü mükemmel
düşmen yarağıyla deryâya ta‘yîn olunan donan‑
ma‑i hümâyûnuma mülâkî olmasın emridüp ol
bâbda Vezîrüm ilâ‑âhırihî. Mustafâ Paşa'ya dahı
tenbîh olunmışdur. Buyurdum ki:
Vardukda, emrüm üzre cezîre‑i mezbûreye
irsâl olunan yat u yarağı iletüp teslîm eyledük‑
den sonra aslâ te’hîr eylemeyüp senünle giden
1 Gelibolu, Eğriboz, Karlı-ili, İnebahtı, Rodos, Midilli, Sakız
ve Cezâyir-i Mağrib'den ibaret Cezâyir-i Bahr-i Sefîd (Kap‑
tanpaşa) eyaleti kastedilmektedir. Bkz. Mahmut H. Şakiroğ‑
lu, "Cezâyir-i Bahr-ı Sefîd", DİA, C. 7, 1993, s. 500-501.

donanma‑i hümâyûnum gemilerinden cezîreye
asâkir‑i zafer‑me’âsir ve sâyir mühimmât ü
zehâyir geçürmek içün ne mıkdâr kadırga ik‑
tizâ iderse kadırgalar alıkoyup dahı mâ‘adâ
gemileri âlât ü yarak ve âlâtcı vü cengcileri ve
zevâd ü zahîreleriyle ve bi'l‑cümle müretteb ü
mükemmel düşmen yarağıyla vech gördüğü‑
nüz kimesneyi serdâr ta‘yîn idüp mu‘accelen
irsâl eyleyesiz ki, varup donanma‑i hümâyûnu‑
ma mülâkî olup anun gibi küffâr‑ı hâk‑sârun
donanma‑i hezîmet‑âsârı her ne cânibe tevec‑
cüh ider ise üzerine varup Kıbrus'a geçme‑
ğe yol virmeyüp mukâbele vü mukâtele idüp
bi‑inâyeti'llâhi Te‘âlâ ele getürilüp haklarından
gelinmek bâbında ıkdâm u sa‘y ü ihtimâm üzre
olalar. Ümmîzdür ki, inâyet‑i Bârî yârî kılup
küffâr‑ı bed‑girdâr ve a‘dâ‑yı tuğyân‑âsârun
donanma‑i hezîmet‑şi‘ârına inhizâm ü inkisâr
mukadder ve cezâyir ü deryâda ve sâyir diyâr‑
da envâ‘‑ı feth u zaferler müyesser olup do‑
nanmaları münhezim olmağla kuvvet ü ferleri
kalmayup eger fethıne mübâşeret olunan Ma‑
gosa2 Kal‘ası'dur ve eger sâyir kılâ‘ u bikâ‘dur;
bi‑inâyeti'llâhi Te‘âlâ sühûletle feth u teshîri ve
a‘dâ‑yı bed‑re’yün kahr u tedmîri ve vücûd‑ı
habâset‑âlûdlarından memâlik ü vilâyetün tat‑
hîri ahsen ü âsân vechile müyesser ola.
2 Gazimağusa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti).
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DÜŞMAN TARAFINDAN ALINACAK DİLLERİN NAKLİ İÇİN
ULAK BEYGİRİ TEDARİKİ

Hassa reislerden Ali Reis'in düşman tarafından alacağı dillerin Südde‑i Saâdet'e nakli için
ulak beygiri tedarik edilmesi hususunda Anadolu Vilayeti kadılarına yazılan emir.
3 Haziran 1571

Yazıldı.

Vilâyet‑i Anatolı1 kâdîlarına hüküm ki
Hâssa re’îslerden kıdvetü'r‑ru’esâ ve'l‑mu‘te‑
medîn Alî Re’îs zîde kadruhû anun gibi küffâr‑ı
bed‑girdâr taraflarından dil alup Südde‑i Sa‘â‑
det'üme göndermelü oldukda ulağla gönder‑
mek emrüm olmışdur. Buyurdum ki:

Mezkûr Alî Re’îs küffâr‑ı hâk‑sâr cânibin‑
den dil alup Âsitâne‑i Sa‘âdet'üme göndermek
içün ulak bârgîri taleb eyledükde kifâyet mık‑
dârı ulak bârgîri bulıvirüp ber‑vech‑i isti‘câl
Südde‑i Sa‘âdet'üme irsâl eyleyesiz.

1 Merkezi Kütahya olmak üzere Hüdavendigâr, Karahisar-ı
Sahip, Saruhan, Aydın, Kastamonu, Bolu, Menteşe, Sultan
önü, Ankara, Kengiri (Çankırı), Teke, Hamit ve Karesi
sancaklarından oluşan eyalet. Bkz. Sertoğlu, a.g.e., s. 16.
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DELVİNE TARAFINA HABER GETİREN KİŞİLERİN ALIKONULUP TAŞIDIKLARI
MEKTUP VE HABERLERİN MAHİYETİNİN BİLDİRİLMESİ

Devletin Türkçe konuşmayı bilen kayıp esirinin araştırılması için güzergâh ve geçitlere
işe yarar adamlar konulduğunu, kefili ve beraberinde arkadaşı olmayanların yakalanıp
durumlarının arz edileceğini bildiren Delvine Sancakbeyi Bayezid'e, bildirdiği şekilde
hareket edip o tarafa haber ile varan her kim olursa olsun yakalayıp durumlarını ve
ellerindeki mektupların ve taşıdıkları haberlerin mahiyetini ayrıntılı olarak arz etmesi
hususunda yazılan emir.
24 Haziran 1571

Yazıldı.

Delvine1 Beği Bâyezîd Beğ'e hüküm ki
Südde‑i Sa‘âdet'üme mektûb gönderüp;
"Sâbıkâ gönderilen emr‑i şerîfüm mûcebince mîrî
üserâdan lisân‑ı Türkî tekellüm idüp gaybet eyle‑
yen esîrün tecessüsi içün güzergâhlarda âdemler ko‑
yup kefîli ve refîkı olmayanları tutup ne makûle ki‑
mesneler oldukları ism ü resmleri ile i‘lâm olunur."
diyü bildürmişsin. İmdi; ol cevânibde olan me‑
merleri ve ma‘berleri onat vechile hıfz u hırâset
eylemen emridüp buyurdum ki:

onat hıfzitdürüp anun gibi eger Türkî dil bilür
mîrî esîrdür ve eger gayri; ol cânibe haber ile
varanları ele getürüp ve kefîli ve refîkı olma‑
yanları emr‑i sâbıkum mûcebince tutup hab‑
seyleyüp ism ü resmleri ve ellerinde mektûblar
bulunur ise mektûbları ve ne makûle haber ile
vardukların ve bi'l‑cümle cemî‘ ahvâllerin mu‑
fassal yazup bildüresin.

Vusûl buldukda, emrüm üzre yarar âdem‑
ler koyup vâkı‘ olan güzergâhları ve ma‘berleri

1 Delvine (Arnavutluk).

119

a r ş i v be l g e l e r i n e g ör e o s m a n l ı ' d a i s t i h b a r at

48

A. DVNS. MHM. d, 12/856

120

a r ş i v be l g e l e r i n e g ör e o s m a n l ı ' d a i s t i h b a r at

VENEDİK‑İSPANYA İTTİFAKI HAKKINDA DUBROVNİK BEYLERİNDEN ALINAN
HABERLER

Venedik ile İspanya'nın ittifak ettiklerine ve Venedik Kaptanı'nın ahvaline dair haberler
gönderen Dubrovnik beylerine; bu bilgilerin ulaştığı, bundan sonra da casusluk için yarar
adamlar göndererek bunların ahvali ve planları hakkında elde ettikeri doğru haberleri
bildirmekten geri durmamaları hususunda yazılan hüküm.
21 Ağustos 1571

Yazıldı.

Dubravenik1 beğlerine hüküm ki
Südde‑i Sa‘âdet'üme mektûb gönderüp;
"Venediklü İspanya ile ittifâk u ittihâd eyledükle‑
rin ve Venedik Kapudanı Ceneral ahvâlin" bildü‑
rüp ol bâbda dahı her ne dimiş isenüz ma‘lûm
oldı. İmdi; buyurdum ki:

min‑ba‘d dahı yarar âdemlerinüz gönderüp ah
vâl ü etvârın tetebbu‘ u tecessüs idüp fikr‑i fâsi
di ve hayâl‑i kâsidi ne ise vâkıf olduğunuz ah‑
bâr‑ı sahîhayı i‘lâmdan hâlî olmayasız.

Vusûl buldukda, Südde‑i Sa‘âdet'üme olan
vüfûr‑ı ubûdiyyet ü ihlâsınuz mûcebince min‑ba‘d

1 Hırvatistan'ın Dalmaçya sahillerinde Raguza adıyla kurulup
hüküm sürmüş tarihî bir cumhuriyet. Bkz. Şerafettin Tu‑
ran, "Dubrovnik", DİA, C. 9, 1994, s. 542.
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EDİRNE'DEN KALKAN BİR KERVANDAKİ ANKARALI ERMENİLERİN
CASUSLUK AMAÇLI MEKTUPLAR TAŞIDIKLARI İHBARI

Edirne'den kalkan bir kervandaki Ankaralı Ermenilerin, sınıra ulaştırmak üzere
sandıklarındaki ipekler arasında casusluk amaçlı bazı mektuplar taşıdıkları ihbarı
üzerine söz konusu kervanın korunaklı bir yerde durdurulup Ermenilerin eşyalarının,
şayet onlarda bulunamazsa Müslümanların eşyalarının iyice aranarak bu mektupların
bulunması hususunda Filibe ve Uzuncaova Hasköy kadılarına yazılan emir.
6 Kasım 1571

Yazıldı.
Mehmed Çavuş'a virildi.
Fî 17 C., sene 979

Filibe ve Uzuncaova Hasköy1 kâdîlarına hüküm ki
Hâlâ; "bu karîbde Edirne'de bir kârbân kalkup
aralarında Ankara Ermenilerinden ba‘zı Ermeniler
olup câsûsluk ile ba‘zı mekâtîbi serhadde ulaşdur‑
mak üzre teveccüh eyledükleri" i‘lâm olunmağın
zikrolunan Ermeniler [ve] câsûsluk mektûbları
girift olunmak emridüp buyurdum ki:
Vusûl buldukda bu bâbda dikkat ü ihtimâm
ile mukayyed olup her kankınuzun taht‑ı kazâ‑
sına ol kârbân dâhıl olmış ise üzerine varup bir
mahfûz mahalde kondurasız ki, aralarından
ya âdem yâhûd esbâb kaçurılmak ihtimâli ol‑
mayup kondurduğunuzdan sonra ale'l‑infirâd
metâ‘ların ve isimlerin ve ne diyârdan gel‑
düklerin defter idüp ba‘dehû aralarında olan
Ankaralu Ermenileri başka başka ayırup dahı
her birin defter ve ihtimâm ile teftîş idüp ne

mahalden ne mahalle gideceklerin ve esbâbları
ne makûle ve ne mıkdârdur; başka başka yaz‑
durup ba‘dehû aratdurup dahı zikrolan mek‑
tûbları zuhûra getürmesine sa‘y ü ihtimâm
idesiz. Sanduklar ile ipekleri varımış; gâlibâ ol
ipek arasında imiş. Ve'l‑hâsıl Ermeniler esbâbı
arasında bulunmaduğı takdîrce Müslimânla‑
run esbâbın ve bi'l‑cümle zannolunan yirlerin
dikkat ü ihtimâm ile aradup mektûbların bul‑
durmayınca olmayasız ve kimün esbâbında
bulunur ise anı dahı Ermeniler ile habsidüp ve
esbâbların emânet kodurup mufassal ü meşrûh
Südde‑i Sa‘âdet'üme arzeyleyesiz. Umûr‑ı dîn ü
devlete müte‘allik husûsdur; tamâm ihtimâm
idüp zuhûrında sa‘y idüp kimesneye hımâyet‑
den ihtirâz idesiz.

1 Bulgaristan'ın Uzundzhovo ve Haskovo isimli yerleşim bi‑
rimleri.
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MİZİSTRE SANCAĞININ MUHAFAZASI İÇİN TEDBİR AMACIYLA GAYRİMÜSLİM
AHALİ ARASINA CASUSLAR YERLEŞTİRİLMESİ

Mizistre sancağının muhafazası için, sancak dahilindeki kale ve memleketlerde oturan
gayrimüslim ahaliden gafil olunmayıp aralarına casuslar konulmak suretiyle onların
düşünce ve planları ile kalelerdeki görevlilerin muhafaza hizmetinde ortaya koydukları
ihtimamın derecesinin öğrenilmesi, düşman tarafından elde edilecek doğru haberlerin
haberlerin bildirilmesi ve Mora'nın güneyindeki Manya asilerine karşı takip edilecek
hareket tarzı ile alınması gereken diğer güvenlik tedbirleri hakkında Mizistre Sancakbeyi'ne
yazılan emir.
23 Mart 1572

Bu dahı mezbûr çavuşa virildi.

Mizistre1 Beği'ne hüküm ki

Vusûl buldukda bu bâbda gereği gibi mu‑
kayyed olup sancağuna müte‘allik olan kılâ‘ u
bikâ‘un muhâfazasında tamâm sa‘y ü ihtimâm
eyleyüp ve içinde sâkin olan keferenün arala‑
rında yarar câsûslar koyup fikr ü tedârükleri
ne idüğin ma‘lûm idinüp dizdârlarına ve hısâr
erlerine ve sâyir nefere muhkem tenbîh ü

te’kîd eyleyesin ki, kal‘aları hâlî komayup ve
sen bi'z‑zât mukayyed olup Mora Beği ile ve
ol câniblere koşılan sâyir ümerâ ve asâkir ve il
eri ile yek‑dil ü yek‑cihet olup hüsn‑i tedbîr ü
tedârükle Manya2 âsîlerinün gâretine fursat el
virürse zamânın gözedüp haklarından gelmek
bâbında envâ‘‑ı sa‘y ü ıkdâm eyleyesin ve kefe‑
re cânibinden vâkıf olduğun ahbâr‑ı sahîhayı
i‘lâmdan hâlî olmayasın ve muhâfaza içün gön‑
derilen yeniçeri varup vâsıl olmışlar mıdur; ne
zamân vardılar ve bölük halkı anda mıdur; ne
kadar kimesne vardur? Hüseyin Sübaşı marifeti
ile anları dahı yoklayup görüp dahı ne mıkdâr
kimesne olduğı[n] defter eyleyüp Südde‑i Sa‘â‑
det'üme bildüresin.

1 Mystras (Yunanistan).

2 Magne (Yunanistan).

Hâlâ sancağuna müte‘allik olan kılâ‘ u bi
kâ‘un içinde sâkin olan kefereden gâfil olma‑
yup aralarında yarar câsûslarun koyup dahı
eger dizdârlarıdur ve eger müstahfızları ve eger
sâyir neferleridür; hızmet‑i muhâfazada ne
vechile ihtimâm itdüklerin ma‘lûm idünüp ana
göre basîret üzre olmak lâzim olmağın buyur‑
dum ki:
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İLBASAN SANCAKBEYİ'NİN, ALINAN DİLLERİ ACİL OLMADIKÇA ULAKLA
NAKLETMEMESİ VE BUNLARDAN PENÇİK VERGİSİ ALDIRMAMASI

Dil almak amacıyla Şaban ve Memi reisleri iki kalita ile denize saldığını, bu amaçla
yakalanan tutsaklardan görevlilerin pençik vergisi talep ettiğini ve Südde‑i Saâdet'e ulakla
tutsak götüren adamının yolda dövüldüğünü bildiren İlbasan Sancakbeyi'ne, pençik
vergisi alınmaması için ferman çıkarıldığından bundan sonra pençik vergisi aldırmaması
ve çok mühim ve acil bir husus olmadıkça ulakla adam göndermemesi hususunda yazılan
emir.
27 Mayıs 1572

Yazıldı.
Beğ'e tâbi‘ olan Mehmed Çavuş'a virildi.
Fî 28 S.

İlbasan1 Beği'ne hüküm ki
Südde‑i Sa‘âdet'üme mektûb gönderüp;
"Şa‘bân ve Memi Re’îs2 iki kalita ile deryâya salınup
dil alup getürmek içün irsâl olunduğın ve âdemün
Şa‘bân dil ile Südde‑i Sa‘âdet'üme gönderilüp yolda
gelürken debbâğlar yolın basup döğüp te‘addî ey‑
ledüklerin ve ba‘zı ümenâ, kayıkları rencîde idüp
pençyek3 taleb eyledüklerin" bildürmişsin. Ol bâb‑
da her ne dimiş isen ma‘lûm oldı. İmdi; "Penç‑
yek alınmaya." diyü emrüm olup ve dil ulağla

gönderilmek münâsib değil idi. El‑ıyâzü bi'llâh,
memâlik‑i mahrûseye bir zarar olmak ihtimâ‑
li olup ale't‑ta‘cîl i‘lâm olmazsa fesâda mü’eddî
olur husûs olmayınca ulağla âdem gönderilmek
husûsı ref‘ olunmışdur. Buyurdum ki:
Vusûl buldukda min‑ba‘d ol makûle kayık‑
lardan pençyek aldurmayup vech‑i meşrûh üzre
bir mühim husûs vâkı‘ olmayınca ulağla âdem
göndermeyesin.

1 İlbasan / Elbasan (Arnavutluk).
2 Metinde 're’îse' şeklinde geçmektedir.
3 Sözlükte 'beşte bir' anlamındaki penc ü yek / penç-yekten
gelen pencik (pençik) kelimesi, Osmanlı askerî sisteminde
kara ve deniz seferlerinde ele geçirilen esirlerden 'humus-ı
şer‘î' olarak beşte birinin devlet hizmetine alınmasını ifade
eder. Bkz. Abdülkadir Özcan, "Pencik", DİA, C. 34, 2007,
s. 226.
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OHRİ SANCAKBEYİ'NİN CASUSLARININ ALDIKLARI DİLLERE KİMSENİN
MÜDAHALE ETTİRİLMEMESİ

Ohri Sancakbeyi'nin, casusluk için düşman ülkesine giden adamları İbrahim ve Perva‑
ne'nin yakalayıp bu tarafa getirdikleri dil ve esirlerine kimsenin müdahale ettirilmemesi
hususunda İskenderiye ve Dukagin sancakbeylerine yazılan emir.
1 Haziran 1572

Yazıldı.
Kethudâsına virildi.
Fî 21 M.

İskenderiyye1 ve Dukagin2 beğlerine hüküm ki
Hâlâ erbâb‑ı tîmârdan olup bi'l‑fi‘l Ohri3
Beği Osmân dâme izzühûnun âdemlerinden
İbrâhîm ve Pervâne nâm kimesneler dâru'l‑har‑
be câsûsluğa varup gelüp dâru'l‑harbden ihrâc
eyledükleri dilleri ve esîrleri kimesne dahl ü
ta‘arruz eylememek bâbında hüküm taleb itme‑
ğin buyurdum ki:

Vusûl buldukda, anun gibi mezbûrlar câsûs‑
luğa varup dâru'l‑harbden ihrâc eyledükleri
dillerin ve esîrlerin kimesneyi dahl ü ta‘arruz
itdürmeyüp men‘ u def‘ idesiz.

1 Shkodër / İşkodra (Arnavutluk).
2 Dukagjin (Arnavutluk).
3 Ohrid (Makedonya).
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İRAN'DAN GELECEK ELÇİ İLE GÖRÜŞENLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI, ELÇİ'NİN
HALKLA GÖRÜŞTÜRÜLMEMESİ

İran'dan gelecek elçinin yanına işe yarar adamlar ve bunların başına da tecrübeli ve kalem
ehli birinin başbuğ tayin edilip kendisine 'İran elçisine adak ve hediye olarak para vs. getirenler
ile muhabbet gösterenleri bir deftere kaydedip defterini Südde‑i Saadet'e teslim etmesi ve Elçi'yi
mümkün olduğunca halkla görüştürmemesi' hususunda tembihte bulunulmasına ve diğer
bazı konulara dair Van ve Erzurum beylerbeyilerine yazılan emir.
11 Mart 1575

( )zâde Mehemmed Çavuş'a virildi.
Fî 28 Za., sene 982

( ) mektûb gönderüp Kızılbaş'dan1 ilçi gel‑
mek husûsın bildürmişsin. Buyurdum ki:
Vusûl buldukda anun gibi ol cânibden Süd‑
de‑i Sa‘âdet'üme ilçi gelmelü olursa ( ) yanın‑
ca yarar âdemler ta‘yîn idüp bir yarar u âzmû‑
de‑kâr ehl‑i kalem kimesneyi üzerlerine baş u
buğ idüp âdet‑i kadîme üzre gelen âdeme göre
her konakda lâzim olan harcların ta‘yîn idüp
koşup gönderdüğün kimesnelere teslîm eyleye‑
sin ki, Südde‑i Sa‘âdet'üme gelince harc u sarf
idüp menâzil ü merâhılde muzâyaka çekdürme‑
yeler. Ve baş itdüğün kimesneye tenbîh ü te’kîd
eyleyesin ki, yolda gelürken ilçiye hufyeten ne
makûle kimesneler gelüp nüzûr u pîşkeş ge‑
türüp ve ne asıl kimesneler izhâr‑ı mahabbet
ider; defter idüp sonra getürüp Südde‑i Sa‘â‑
det'üme teslîm eyleye. Ammâ; mümkin olduğı

kadar yolda ve izde halkla ihtilât itdürmeyüp
muhkem zabt u hıfz eyleye. Şöyle ki; geldükle‑
ri yirlerde halkla ihtilât itdürüp fitne vü fesâda
mü’eddî ola, bâ‘is olanlarun muhkem hakların‑
dan gelinmek mukarrerdür; ana göre ihtimâm‑
da dakîka fevt itmeyeler.
Ve sen Van'a dâhıl olaldan ne mıkdâr mâl
tahsîl olunup ve ne kadar sa‘y ü kifâyetün zuhûr
itdüği dahı ma‘lûm olmak lâzimdür; anı dahı
varan çavuşla mu‘accelen yazup bildüresin. Ve
barut husûsı nice olmışdur? Ol bâbda gaflet it‑
meyüp evvelkiden ziyâde müstevfî barut işlet‑
mekden hâlî olmayasın. Ve kal‘alarun zahîrele‑
rinden ekle kâbil olanı yirinde alıkoyup olma‑
yanı yeniye tebdîl eyleyüp ihmâl ü müsâheleden
ziyâde ihtiyât eyleyesin. Ve İlçi Erzurum yolın‑
dan gelürse sen mukayyed olmayasın.

Behrâm Çavuş'a virildi.
Fî 28 Z., sene 982

Bir sûreti; Erzurum Beğlerbeğisi'ne. Yalnız ilçi husûsı yazılmışdur.

1 İran kastedilmektedir.
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İRAN'DAKİ OSMANLI CASUSLARINI İHBAR EDEREK İDAM EDİLMELERİNE SEBEP
OLAN SELMAN İSİMLİ KİŞİNİN YAKALANIP HAKKINDAN GELİNMESİ

Bağdad Divanı'nda tercüman iken rafızî ve mülhid olduğu için bu görevden uzaklaştırılan
Selman isimli kişinin, daha önce idamlarına ferman çıkarılmış olan kırk adet mülhide
serdar olduğunu, İran tarafına gönderilen Osmanlı casuslarını ihbar ederek nicelerinin
idam edilmesine sebep olduğunu ve hakkından gelinmek için harekete geçildiğinde ortadan
kaybolup İstanbul tarafına gittiğini bildiren Bağdad Beylerbeyi'ne ve Bağdad Kadısı'na,
adı geçen şahıs İstanbul'da yakalandığı takdirde ya Bağdad'a gönderileceği veya hukukî
yollardan hakkından gelineceği, ancak o taraflarda da araştırma ve takip yaptırılması,
şayet oralarda ise yakalanıp hukuk marifetiyle hakkından gelinmesi hususunda yazılan
emir.
28 Eylül 1577

Bu dahı.

Bağdâd Beğlerbeğisi'ne ve Kâdîsı'na hüküm ki
Sen ki Beğlerbeği'sin, Südde‑i Sa‘âdet'üme
mektûb gönderüp; "Bağdâd Dîvânı'nda Tercemân
iken mülhıd ü râfızî olmağla tercemânlıkdan ref‘
olunan Selmân nâm şakî mukaddemâ haklarından
gelinmek içün emr‑i şerîf gönderilen kırk nefer
mülhıde serdâr olup ve Yukaru Cânib'e1 câsûsluğa
gönderilen kimesnelerün câsûsluğa vardukların
ardlarınca i‘lâm u ihbâr itmekle nicelerinün siyâset
olunmalarına sebeb olmağın hakkından gelinmeğe
mübâşeret olundukda gaybet idüp Âsitâne‑i Sa‘âdet

savbına müteveccih olmışdur." diyü bildürmişsin.
İmdi; mezkûr, Südde‑i Sa‘âdet'ümde ele girürse
ya kayd ü bend ile ol cânibe gönderilüp veyâhûd
bu cânibde şer‘le hakkından gelinür. Buyur‑
dum ki:
Vardukda ol cânibleri tetebbu‘ u tecessüs
itdürüp eger ol taraflarda ise ele getürüp dahı
mecâl virmeyüp şer‘le hakkından gelesiz ki sâ‑
yirlerine ibret vâkı‘ ola.

1 İran kastedilmektedir.
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İRAN HESABINA ÇALIŞAN KİŞİLERLE BİRLİKTE, SİVAS'IN SULUSARAY KÖYÜNDEN
İLPAŞA OĞLU AYKUT İSİMLİ ŞAHSIN DA YAKALANMASI

Halife denilen İran'a bağlı bozguncuların mutlaka yakalanması hakkındaki ferman
gereğince; bu şahısları iyi bildiği/(bu şahısların en bilgilisi olduğu), onların topladığı malı
alıp götürdüğü, bu taraftan İran'a haber ulaştırdığı ve bundan dolayı İran Şahı'ndan 100
akçe ulufesi bulunduğu işitilen Sivas sancağının Sulusaray köyünden İlpaşa oğlu Aykut
isimli şahsın da, Hassa casuslardan Kara Yakup marifetiyle ele geçirilip durumunun arz ve
gelecek emre göre hareket edilmesine dair Rum Beylerbeyi'ne yazılan emir.
9 Kasım 1577

Hâssa câsûslardan Kara Ya‘kûb'a virildi.
Fî‑gurre‑i N., sene 985

Rum1 Beğlerbeğisi'ne hüküm ki
"Sivas sancağında Sülüsarây nâm karyede mü‑
temekkin İlpaşa oğlı Aykud nâm kimesne Yukarı
Cânib'e2 tâbi‘ olan halîfe nâmına ba‘zı müfsidlerün
ehl‑i vukûfı olup ve anlarun cem‘ itdükleri mâlın
mezbûr alup gidüp ve bu cânibden ne haber olursa
ol tarafa ulaşdurmağla Şâh‑ı3 gümrâh tarafından
yüz akça ulûfesi olduğı" istimâ‘ olundı. İmdi; bu
makûle hulefâ nâmına olan müfsidlerün her
biri bir tarîkıla ele getürilmek içün mufassalan
emr‑i şerîfüm gönderilmişdür. Buyurdum ki:

1 Osmanlı Devleti'nde XV. yüzyıl başlarında Amasya-To‑
kat-Sivas yöresinde kurulan eyalet. Bkz. Ali Açıkel, "Rum
Eyaleti", DİA, C. 35, 2008, s. 225.

Câ[sû]s Kara Ya‘kûb hükm‑i şerîfümle
vusûl buldukda bu bâbda gereği gibi mukay‑
yed olup müfsid‑i mezbûrı dahı ol emr‑i şerîf
mûcebince merkûm Kara Ya‘kûb marifetiyle
gayri husûs isnâd idüp hüsn‑i tedbîr ü tedârükle
ele getürüp dahı ahvâlin vâkıf u muttali‘ oldu‑
ğun üzre yazup arzeyleyesin. Sonra emrüm ne
vechile sudûr iderse mûcebiyle amel eyleyesin.

2 İran kastedilmektedir.
3 İran Şahı II. İsmail.
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İRAN ŞAHI'NIN ÖLDÜĞÜNE DAİR ALINAN HABERİN TEYİT EDİLMESİ

Kotur Beyi Veli Bey'in Bünyad isimli casusunun, İran Şahı'nın öldüğüne dair haber
getirdiğini ve Mahmudî Hasan Bey'den gelen mektubun da aynı şekilde olduğunu bildiren
Van Beylerbeyi'ne; bu haberin doğru olup olmadığı önemli olduğu için güvenilir ve işe
yarar başka birini haberin teyidi maksadıyla İran tarafına casus olarak göndermesi, şayet
doğru ise ölüm sebebi hakkında doğru haberler alıp acilen bildirmesine dair yazılan emir.
15 Aralık 1577

Van Beğlerbeğisi'ne hüküm ki
Mektûb gönderüp; "Kotur1 Beği Velî Beğ'ün
Yukaru Cânib'den Bünyâd nâm câsûsı gelüp;
'Şâh'un2 mürd olduğın ve beş altı bin nefer âdem
Mehemmed Hüdâbende'nün3 Emîr Hamza nâm
oğlın getürmeğe gitdükleri' haberin virdüğin ve
mezbûr câsûs bile gönderilüp ve Mahmûdî Hasan
Beğ'ün dahı mektûbı vech‑i meşrûh üzre geldüğin
ve sen dahı tekrâr câsûs gönderüp sahîh haber al‑
mak üzre olduğun" bildürmişsin. Ma‘lûm‑ı şerî‑
füm oldı. Lâkin bu husûsun sıhhati ma‘lûm
olmak mühimmâtdan olmağın tekrâr câsûs

1 Qotur (İran).
2 İran Şahı II. İsmail.

gönderilüp sıhhati üzre ma‘lûm olup mu‘acce‑
len i‘lâm olunmasın emridüp buyurdum ki:
Varıcak bu bâbda aslâ bir ân te’ehhur itme‑
yüp mukaddemâ gönderdüğün câsûsdan gayri
tekrâr yarar ve mu‘temedün‑aleyh câsûs gönde‑
rüp müfsid‑i mezbûrun mürd olduğı vâkı‘ mı‑
dur; ne marazdan mürd olmışdur? Ne vechile
olmış ise sahîh haber alup dahı ale't‑ta‘cîl yazup
bildüresün. Sonra ol bâbda fermân‑ı şerîfüm ne
vechile sâdır olursa mûcebiyle amel eyleyesin.

3 Şubat 1578'de Şah olan Muhammed Hüdabende.
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DÜŞMAN HESABINA CASUSLUK YAPTIĞI İDDİA OLUNAN MACAR PERVİZ İSİMLİ
SİPAHİNİN YAKALANMASI

Düşman ülkesinden gelen güvenilir, dindar Müslüman tutsakların ve bu tarafa kaçıp
Müslüman olan derebeylerinin, İstolni Belgrad sancağı sipahilerinden Macar Perviz'in
düşmandan ulufe almakta olduğunu ve bu ulufenin, adı geçenin timarı ahalisinden
biri tarafından alınıp kendisine getirildiğini haber vermeleri üzerine Perviz'in kılık
değiştirip firar ettiği ve iki yıldır İstolni Belgrad bölgesinde düşmana karşı bir başarı elde
edilememesinin sebebinin böylece anlaşılmış olduğu bildirildiğinden, adı geçen şahsın
her nerede bulunursa yakalanıp Budin Beylerbeyi'ne gönderilmesi hususunda Budin'deki
sancakbeylerine ve kadılara yazılan emir.
25 Ağustos 1582

Yazıldı.
Arz getüren Beğlerbeği âdemisine virildi.

Budun Beğlerbeğiliği'nde vâkı‘ olan sancakbeğlerine ve kâdîlara hüküm ki
Budun Beğlerbeğisi Dergâh‑ı Mu‘allâ'ya
mektûb gönderüp; "İstolni Belgrad sipâhîlerinden
Macar Pervîz nâm kimesne küffâr‑ı hâk‑sâr câni‑
binde ulûfeye mutasarrıf olup dâru'l‑harbden gelen
mu‘temedün‑aleyh dîndâr Müslimân tutsaklar ve
kâfirden kaçup gelüp Müslimân olan terebeğler;
'mezbûrun ulûfe alduğın [ve] kendü tîmârından bir
ra‘iyyeti, ulûfesin getürdüğin' i‘lâm itdüklerinde
tebdîl‑i sûret idüp bu diyârdan firâr eylemişdür.
İstolni Belgrad sancağında zü‘amâ vü sipâh u ne‑
ferâtdan dört bin mıkdârı kul variken iki yıla karîb

olmışdur [ki] yüz aklığı zuhûr itmedüğine ta‘accüb
olunurdı. Meger küffâr‑ı hâk‑sâr bir yire şenâ‘at
kasdına gelmek istedüklerinde asker‑i İslâm hâzır
olmışken mezbûr, kâfir tarafına haber virmekle
asker‑i İslâma mu‘âvenet(?) [ve] kâfire i‘ânet üzre
olup bu makûle fesâdâtınun nihâyeti yokdur." diyü
arzitmeğin buyurdum ki:
Şakî‑i mezbûr her kande bulunursa yarar
âdemlere koşup müşârun‑ileyh tarafına gön‑
deresiz ve bile gönderilen âdemlere muhkem
tenbîh eyleyesiz ki, gaybetden hazer eyleyeler.
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ESİR DÜŞEN KIRIM ŞEHZADELERİNİN DURUMUNU ÖĞRENMEK İÇİN İRAN'A
CASUS GÖNDERİLMESİ

Kırım Hanı Muhammed Giray Han'ın İran ile yapılan savaşta esir düşen kardeşleri Adil
Giray ve Gazi Giray'ın hayatta olup olmadıkları ve ne durumda bulundukları hakkında
bilgi almak üzere İran tarafına güvenilir casuslar ve bu işlerden anlayan kimseler
gönderilmesine dair Osmanlı Ordusu Serdarı Vezir Ferhad Paşa ile Tiflis ve Çıldır
beylerbeyilerine yazılan emir.
25 Ekim 1583

Buyurıldı.
Bâ‑hatt‑ı Ferruh Beğ.

Serdâr Vezîr Ferhâd Paşa'ya hüküm ki
Bundan esbak Tatar Hânı cenâb‑ı emâ‑
ret‑me’âb Muhammed Giray Hân dâmet maâlî‑
hinün karındaşları olup Kızılbaş‑ı1 bed‑ma‘âş
muhârebesinde giriftâr olan Âdil Giray ve Gâzî
Giray bi'l‑fi‘l sıhhatde midür, nicedür; hakîkati
üzre ma‘lûmum olmak lâzim ü mühimm olma‑
ğın mezkûrlarun ahvâli, sıhhati üzre mu‘acce‑
len arzolunmasın emridüp buyurdum ki:

âdemler gönderüp onat vechile tetebbu‘ u te‑
cessüs itdürüp mezkûrlar el‑ân hayâtda olup
mahbûslar mıdur yohsa nâ‑bûd mı itmişlerdür;
bi'l‑cümle hayât u memâtları ne hâle müncerr
olmışdur; tamâm gavrine irişüp vukû‘ı ve sıh‑
hati üzre ber‑vech‑i isti‘câl ale't‑tafsîl yazup
Südde‑i Sa‘âdet'üme arzeyleyesin.

Vardukda, bu bâbda gereği gibi mukayyed
olup ol câniblere yarar câsûslar ve ehl‑i vukûf

Bu dahı.

Bu dahı.

Bir sûreti; Tiflis2 Beğlerbeğisi'ne, vech‑i meş‑
rûh üzre yazıldı.

Bir sûreti; Çıldır3 Beğlerbeğisi'ne, vech‑i meş‑
rûh üzre yazıldı.

1 İran kastedilmektedir.
2 Tbilisi (Gürcistan).

3 Günümüzde Ardahan iline bağlı bir ilçe.
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DİL ALMAK İÇİN GİTTİĞİ DÜŞMAN TARAFINDA ESİR DÜŞEN MUSTAFA'NIN
KURTARILMASI

Serhaddin kıdemlilerinden olup geçmişte birçok hizmetlerde bulunduğu, ancak on bir
yıl önce dil almak için gittiği düşman tarafında esir düştüğü ve serbest bırakılması için
talep edilen yüksek bedeli ödemeye gücü yetmediği bildirilen Estergon sancağı kale
süvarilerinden Mustafa'nın, Budin'deki düşman esirlerinden bir münasip esir tedarik
edilerek kurtarılması için elden gelen gayretin gösterilmesine dair Budin Beylerbeyi'ne
yazılan emir.
24 Kasım 1585

Mezkûr Mustafâ'ya virilmişdür.
Fî‑evâyili Zi'l‑hıcce, sene [9]93

Budun Beğlerbeğisi'ne hüküm ki
Estergon Sancağı Beği Receb mektûb gön‑
derüp livâ‑i mezbûr fârislerinden Mustafâ içün;
"Serhaddün kudemâsından olup uğur‑ı hümâyû‑
numda mahall‑i ihtiyâcda dil almakda ve karavul‑
larda ve sâyir hıdemât‑ı mühimmâtda nice hıdmeti
sebkat idüp seksen ikinci senede, lâzim gelmeğin,
a‘dâ tarafına dil almağa gönderildükde küffâr‑ı
hâk‑sâra esîr olup yarar olmağın a‘dâ‑yı bî‑dîn
ziyâde bahâya kesüp edâsına dahı iktidârı yokdur."

diyü inâyet recâsına arzeyledüği ecilden, ol ta‑
rafdan münâsib olandan bir esîr tedârük olun‑
masın emridüp buyurdum ki:
Vusûl buldukda, ol cânibde küffâr‑ı hâk‑sâr
tarafından alınan esîrlerden bir münâsib kâfir
tedârük idüp dahı istihlâsı her ne tarîkla müm‑
kin olur ise ana göre sa‘y ü ihtimâm eyleyesin.
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SAKIZ ADASINDA YAKALANAN GAYRİMÜSLİM CASUSLAR

Sakız adasında şüphe üzerine yakalanan gayrimüslim şahısların eşyaları arasında Osmanlı
donanması, Osmanlı kaleleri vs. casuslukla ilgili konularda ayrıntılı bilgilerin yer aldığı bir
defter bulunduğunu bildiren Sakız Kadısı'na, söz konusu şahısları bahse konu defterle
birlikte güvenli bir şekilde Âsitâne‑i Saâdet'e göndermesi hususunda yazılan emir.
25 Ekim 1607

Sakız Kâdîsı'na hüküm ki
"Sakız Mukâta‘âtı Mültezimi olan Abraham
nâm Yahûdî meclis‑i şer‘a gelüp; 'Âdet‑i kadîme
üzre limanda yoklandukdan sonra dâru'l‑harbe
teveccüh iden kâfir barçasına Şa‘bân Re’îs nâm ki‑
mesnenün sandalı ile kefere libâsı ile Hüseyin nâm
kimesne [ve] harbî kâfirlerden Can Batista ve Sa‑
kız zimmîlerinden Jani Gomlo(?) nâm kimesneler
gider iken âdemlerüm gönderüp ahz itdürdüm.'
[diyüp] sü’âl olunmasın taleb eyledükde mezkûr
Hüseyin; 'Mukaddemâ Müslimân olup lâkin Sa‑
kız zimmîlerinden Françesko veled‑i Daviye ve
Jani Gomlo(?) ve Can Batista nâm kâfirler; 'Fren‑
gistân'da babağun ziyâde mâlı vardur, sana alıvi‑
relüm.' diyü ıdlâl itmekle râzî olup kâfir libâsına
girdüm.' diyü ıkrâr eyleyüp ve mezkûr Can Batista
dahı; 'Dâr‑ı İslâma3 İngiliz İlçisi ile gelüp ma‘an Lu‑
yizu nâm kâfirün evine konup bile olur.' diyü ıkrâr

Vusûl buldukda mezkûr câsûsı ve tevâbi‘i‑
ni defteriyle yarar âdemlere koşup Südde‑i
Sa‘âdet'üme irsâl ü îsâl eyleyesin. Ammâ koşup
gönderdüğün âdemlere muhkem tenbîh ü te’kîd
eyleyesin ki, yolda ve izde bir tarîkla kaçurmak
ihtimâli olmaya.

1 Chios (Yunanistan).
2 İran kastedilmektedir.

3 Müslüman bir devletin hâkimiyeti altındaki topraklar için
kullanılan fıkıh terimi. Bkz. Ahmet Özel, "Dârülislâm", DİA,
C. 8, 1993, s. 541.

1

eylemekle Baylos Vekîli'nden sü’âl olundukda inkâr
itmekle mezkûr kâfirün esbâbları yoklanıldukda
donanma‑i hümâyûnumun ve memâlik‑i mahrû‑
semde olan kılâ‘un ve Kızılbaş2 ve sâyir câsûsluğa
müte‘allik olan umûrı kendü hattıyla mufassal ü
meşrûh defteri bulunduğın sicill ü hüccet olunduğın"
bildürdüğün ecilden mezkûr câsûs tevâbi‘iyle ve
zikrolunan defter ile ber‑vech‑i ta‘cîl Âsitâne‑i
Sa‘âdet'üme gönderilmek fermânum olmışdur.
Buyurdum ki:
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PAPALIK, NEMÇE, MACAR VE ÇEK ÜLKELERİNDE YAŞANAN DİNÎ MÜCADELELER
VE ASKERÎ HAZIRLIKLAR HAKKINDA BUDİN MUHAFIZI ALİ PAŞA'NIN
NEMÇE'DEN GELEN CASUSUNDAN ALINAN HABERLER

Nemçe'den gelen casusunun 'Papalık, Nemçe ve Macar ülkeleri arasında din hususunda
mücadele ve kavga yaşanmakta olduğunu, Papalığın ve Macar dininden olan Nemçe'nin
askerlerinin hazır durumda bulunduğunu, Beç tarafında da asker toplanmakta olduğunu,
Macar beyleri ile Hersek Matyaş'ın barış için büyük çaba gösterdiklerini, suskun olan Çek ülkesi
halkının da bu mücadelede yer aldığını' haber verdiğini, Papa'nın Hersek Matyaş'ı ve Macar
halkını tehdit eder tarzda mektuplar gönderdiğini ve bölgesinin diğer ahvalini bildiren
Budin Muhafızı Ali Paşa'ya, yapılması gereken hususlara dair yazılan emir.
8 Eylül 1609

Telhîs.
Kurd Alî Çavuş'a virilmişdür.

Budun muhâfazasında olan Vezîr Alî Paşa'ya hüküm ki
Südde‑i Sa‘âdet'üme mektûb gönderüp;
"Nemçe tarafına gönderdüğün câsûs gelüp; 'Rim
Papa1 ve Nemçe ve Macar mâbey[n]lerinde dîn
husûsında gavgâ vü nizâ‘ vâkı‘ olup Rim Papa'nun
ve Macar dîni üzre olan Nemçe'nün askerleri hâ‑
zır ve Beç tarafında dahı muttasıl asker cem‘ olmak
üzre olduğın ve Macar beğleri ve Hersek2 Matyaş
sulh u salâh emri te’kîdinde sa‘y ü ihtimâm üzre olup
henüz ber‑taraf olmaduğın ve Çeh vilâyeti halkı
sükût üzre iken hâlâ anlar dahı dîn husûsında cidâl
üzrelerdür.' diyü haber virdüklerin ve Rim Papa
merkûm Hersek Matyaş'a kâğıdlar gönderüp; 'Vak‑
tüne hâzır olasın ki sana ve Macar tâyifesine küllî
hakâret niyyeti ile varmak üzreyüm.' diyü bildür‑
mekle Hersek Matyaş dahı senün tarafuna haber
gönderüp serhadde asker ihzâr olunmasın murâd
eyledüğin ve Papa askeri hücûm iderlerse Nem‑
çe['ye] zarar irişdürmeleri muhakkak olup günden
güne tedârükleri ziyâde ve askerleri vefret üzre
olmağla Macar tâyifesine dahı yaramaz kasdları
mukarrer olduğın ve Budun serhaddi muhâfazası‑
na ta‘yîn olunan askerden gayri ihtimâmen Niğ
bolı3 ve Silistre askeri dahı gönderilmek ve Bosna
Beğlerbeğisi'ne ve eyâletinde olan ümerâya ve sâyir

muhâfazaya me’mûr olan tavâyif‑i askeri vaktiyle
ihrâc ve Budun'a ihzâr içün kapucılarum gönderilüp
îsâl idince yanlarından ayrılmayup ihtimâm olun‑
mak lâzim olduğın ve Kanije4 Kal‘ası birkaç seneden
berü meremmet olunmamağla haylî yirleri termîme
muhtâc olup İstolni Belgrad ve Ostorgon ve Eğri5
kal‘aları taş ve kireç ile ta‘mîr ü termîm olunmak
mühimmâtdan olmağla hâlâ zamânı olup mücerred
cerehor olmağla binâ olunmak mümkin olmayup
asker lâzim olup elli yük akça ile ancak ta‘mîri
kâbil olduğın ve varan ilçiler noksân üzre getürdük‑
leri akçayı Südde‑i Sa‘âdet'ümde noksân üzre teslîm
itdüklerine bâ‘is Macar tâyifesine mevâcib virdük‑
leri olup hâlâ Hersek Matyaş'dan taleb olundukda;
'Macar tâyifesine karz virilmişdür.' diyü cevâb vi‑
rüp Macar beğleri ise; 'Bugün, yarın irsâl iderüz.'
diyü cevâb virüp hâlâ yiğirmi bin guruşluk çuka ge‑
türdüklerinde kabûl itmeyüp ber‑vech‑i nakd taleb
itmek üzre olup ilçilerün masârifi ziyâde olduğın"
bildürüp dahı serhadd ahvâline ve sâyir ahbâr u
âsâra müte‘allik her ne ki arz u i‘lâm eylemiş isen
mufassalan Pâye‑i Serîr‑i A‘lâ'ma arzolunup
cümlesine ilm‑i hümâyûnum lâhık olmışdur.
Yüzün ağ olup berhordâr olasın. Senden dahı

1 Papalık. Bkz. Şakiroğlu, "Vatikan" DİA, C. 42, 2012, s. 567.
2 Hersek / Almanca Herzog. Avusturya kişizadelerinin unva‑
nı. Bkz. Özön, a.g.e.

3 Nikopol (Bulgaristan).
4 Nagykanizsa (Macaristan).
5 Eger (Macaristan).
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me’mûl olan ale'd‑devâm hâb‑ı râhat ü istirâhat
harâm olunup ahvâl‑i serhadde bu vechile ih‑
timâm ve sulh u salâh emrinde ve serhadd intizâ‑
mında sa‘y ü ıkdâm eylemendür. İmdi; bu sene‑i
seniyyede bi‑irâdeti'llâhi Te‘âlâ zelzeleden
Nova Kal‘ası1 harâba müşrif olup deryâ kenârı
olmağla mu‘accelen ta‘mîri mühimmâtdan ol‑
duğından gayri İskenderiyye sancağında olan
Arnavud âsîleri on binden ziyâde eşkıyâ olup
memâlik‑i mahrûsemi gâret ü hasâret itmekle
def‘ u izâleleri mühimmâtdan olmağın Bosna
Beğlerbeğisi eyâleti askeriyle Kal‘a‑i mezbû‑
re ta‘mîrine ve Budun muhâfazasına me’mûr
olan beş pâre sancak askeri, beğleri ile zikrolu‑
nan eşkıyâ def‘ine varup bi‑inâyeti'llâhi Te‘âlâ
mu‘accelen itmâm‑ı hıdmet itdükden sonra
varup me’mûr oldukları üzre Budun serhad‑
di muhâfazasında vech ü münâsib gördüğün
üzre hıdmetde bulunmaları içün evâmir‑i şerîfe

1 Herceg Novi (Karadağ).
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gönderilüp tenbîh olunmışdur. Sen dahı mu‑
kayyed olup idegeldüğün üzre serhaddün hıfz u
hırâseti ve esâs‑ı sulh u ahdün te’yîd ü teşyîdi
bâbında fermân‑ı âlî‑şânum sâdır olmışdur.
Buyurdum ki:
Vusûl buldukda bu bâbda mukayyed olup
dahı Mîr‑i mîrân‑ı müşârun‑ileyh ve sâyir
ümerâya kendü tarafundan mektûblar gönde‑
rüp bi‑inâyeti'llâhi Te‘âlâ Kal‘a‑i mezbûre[yi]
ta‘mîr ve Arnavud âsîlerin def‘ u ref‘ itdükden
sonra gelüp serhadd‑i mezbûr muhâfazasında
ve kılâ‘ ta‘mîrinde istihdâm idüp ve bi'l‑cümle
ol serhadlerün cumhûr‑ı umûrı re’y‑i sâyibüne
müfevvaz olmağın ol serhaddün hüsn‑i intizâ‑
mına ve esâs‑ı sulh u ahdün te’kîd ü istihkâmına
müte‘allik husûslarda hüsn‑i tedbîr‑i dil‑pezî‑
rün vücûda getürüp hıdemât‑ı cemîle ve âsâr‑ı
celîle zuhûrına sa‘y ü ihtimâm eyleyesin.
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Papa VI. Alexander (1431‑1492).

http://images.slideplayer.biz.tr/32/9911440/slides/slide_2.jpg. Erişim: 19.12.2017.

149

a r ş i v be l g e l e r i n e g ör e o s m a n l ı ' d a i s t i h b a r at

62

TS. MA. e, 797/52

150

a r ş i v be l g e l e r i n e g ör e o s m a n l ı ' d a i s t i h b a r at

BİR CASUSUN İDAM FERMANI

Daha önce tutuklanıp hapse konulmuş olan bir casus ile cinayet işleyen üç Çingenenin
asılarak idam edilmelerine dair Sultan İbrahim'in hatt-ı hümayunu.
8 Ağustos 16481

Şer‘ile hakkından gelesin. Emân virmeyesün.
Arz‑ı bende‑i bî‑mıkdâr budur ki
Azametlü ve şevketlü Pâdişâhum. Bundan
akdem ahz olunup habsde olan çaşıdun mukad‑
demâ hakkından gelinmesi fermân olunmışidi.
Üç nefer Çingâneler dahı kan eyledükleri zâhir
olmağın şer‘an katlolunmaları lâzim gelmişdür.

Fermân‑ı hümâyûnlarıyla şehrün ca be‑câ niz‑
lerinde(?) salb olunup haklarından gelinmek
bâbında emr u fermân sa‘âdetlü Pâdişâhumun‑
dur.

1 Tarih tahminîdir. Sultan İbrahim'in tahttan indirildiği tarih
esas alınmıştır.
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CASUS DİYE YAKALANAN BERTRAŞ'IN KÜREĞE KONULMASI

Serhadde görev yapan üç askerin, 'Segedin Kalesi'nde esir olarak bulundukları sırada
harbîler arasında gördüklerini' haber verdikleri İstanbul'da bezirgân kıyafetinde casus
diye yakalanan Bertraş isimli gayrimüslim şahsın, Başmuhasebe'de bulunan deftere
casus olarak kaydedilip bir daha serbest bırakılmamak üzere kürek çekmek için Tersâne‑i
Âmire'ye konulması hususunda İstanbul Kaymakamı Vezir Osman Paşa'ya yazılan emir.
24 Mayıs ‑ 1 Haziran 1696

Âsitâne‑i Sa‘âdet Kâyimakâmı1 Vezîr Osmân Paşa'ya hüküm ki
Rumili keferelerinden bazergân kıyâfetin‑
de Bertraş nâm zimmî İstanbul'da câsûs olmak
üzre ahz olunup ve üç nefer serhadlüler mez‑
bûr zimmî içün; "Bizler mukaddemâ Segedin2
Kal‘ası'nda esîr iken mezbûrı katana(?) üslûbında
harbîlerün3 içinde gezdüğin gördük." diyü ihbâr
eyledükleri i‘lâm olunmağla imdi; sen ki Vezîr‑i

1 Sadrazamın ve padişahın her ikisinin de İstanbul'da bulun‑
madığı sırada sadrazamın İstanbul'daki işlerini yürütmek
üzere yerine bırakdığı vekile verilen unvan. Bkz. Yücel Öz‑
kaya, "Kaymakam", DİA, C. 25, 2002, s. 84.
2 Szeged (Macaristan).

müşârun‑ileyhsin, câsûs olmak üzre Başmuhâ‑
sebe defterlerine kaydolunup min‑ba‘d tebdîl ü
tağyîr ve bir âhar vechile ıtlâk olunmamak üzre
kürek çekmek içün Tersâne‑i Âmire'me vaz‘
olunmak üzre yazılmışdır.
Fî‑evâhıri L. sene [1]107.

3 1. Osmanlı devleti ile henüz barış halinde bulunmayan, bir
antlaşma yapmamış olan devletler ve bu devletlerin uyruk‑
ları. 2. Osmanlı ülkelerinde tecimle uğraşan yabancı uyruk‑
lulara verilen ad. Bkz. Büyük Türkçe Sözlük (İnternet), TDK.
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AZAK KALESİ SÜVARİ CASUSLARININ KAYITLARI

Kırım'ın Azak Kalesi'nde mevcut yerli süvari ve piyade neferleri arasında yer alan Casus
Ağalığına bağlı süvari casus neferlerinin isim ve ücret kayıtları.
18 Şubat 1714

Defter‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑---------------------‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ i
yerlüyân‑ı piyâde ve süvârî‑i Kal‘a‑i Azak ibtidâ şüd an‑gurre‑i Şa‘bâni'l‑muazzâm sene 1123 ve
ba‘zı an‑gurre‑i Muharremi'l‑harâm sene 1124 ve ba‘zı an‑gurre‑i Ca. ve bâ‑tevârîh‑i muhtelife
kayd şüde.
[..................................................................................................................................................]1
Ağalık‑ı Ağa‑yı Casûsân
Ulufe dâde Za. ve
Z. sene 1123 ve M.
ve S. ve Ra. ve R.
sene 1124; Şühûr: 6
Hacı Bolad
Cafer
Kırım
Ağa
Yevm: 40

Dâde mislühû(?)
Timurkapu
Gümüş
Azak
Kethüda
Yevm : 20
Terakkî : 10
30

İsmail veled‑i
Kınay(?)
Ağa
Kâtib

Dâde mislühû(?)
Mehmed
Mustafa
Azak
Alemdar
Yevm: 15

Ali
Levnî(?)
Minyana(?)
Çavuş

Ser‑oda
Uraz
Mustafa
Minyana(?)

İsmail
Ömer
Azak

Ali
Mehmed
Acu

Uraz
Hacı Mehmed
Minyana(?)

Ahmed
Mehmed
Acu

Abdullah
Ahmed
Kırım

Hüseyin
Minyana(?)

Ali
Mehmed
Minyana(?)

Hüseyin
Hasan
Minyana(?)

Kuş Mehmed
Beğlibay
Kıtay(?)

Mehmed
Çeharşenbe
Kıtay(?)

Hasan
Hüseyin
Acu

Mehmed
Hüseyin
Acu

Ali
Ak Mehmed
Acu

Ser‑oda
Kâdirverdi
Kurban Ağa
Azak

Ali
Çeharşenbe
Acu

Komardal(?)
Orman
Azak

Mehmed
Mirza
Acu

Salih
Ali
Kıpçak

Hanak(?)
Mamrak(?)
Minyana(?)

Cumali
Kıpçak

Hüseyin
Mehmed
Minyana(?)

Rivâyetdâr(?)
Zermala(?)
Acu

Or(?) Mehmed
Han Mehmed
Acu

Ol(?) Mehmed
Çolpay(?)
Acu

1 Diğer kale neferlerinin isimlerinin çevirisi yapılmamıştır.
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Sultangeldi
Cuma‑kul
Çinli(?)/
Minyana(?)

Derin‑geldi
Hasan
Kabûlî(?)

Mehmed
Ali
Kabûlî(?)

Ali
Mehmed
Acu

İsmail
Hantimur
Acu

Hasan
Hüseyin
Acu

Hüseyin
Hasan
Acu

Mehmed
Karaçay
Acu

Mehmed
Ali
Kıpçak

Hasan
Hüseyin
Kırım

Hasan
Timur
Kabûlî(?)

Hüseyin veled‑i
Timur
Kapuağa(?)

Feyzullah
Abdülkerim
Kırım

Ali
Kâdirverdi
Azak

Uraz
Devlet(?)
Devlet Ağa(?)
Kuban

Demiray
Yarık(?)
Minyana(?)

Tanrıverdi
Hüdaverdi
Ejderhan1

Doğan
Çok(?) Hacı
Minyana(?)

Cinay(?)
Kelis(?)
Kırım

Ali
Gömi
Minyana(?)

Nefer: 50
Yevm: 550
El‑mukarrere: 97.350
[..................................................................................................................................................]2
Ağalık‑ı Câsûsân‑ı Süvârî
Yevm

Neferan

Ağa

40

1

Kethüda

30

1

Alemdar

15

1

Kâtib

15

1

Çavuş

15

1

[Toplam]

115

5

Ser‑oda, fî: 14

28

2

[Toplam]

143

7

Neferât‑ı sâire: fî: 12

516

43

[Toplam]

659

50

1 Astrakhan (Rusya).
2 Diğer kale neferlerinin ücret kayıtlarının çevirisi yapılmamıştır.
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RUS – İSVEÇ SAVAŞI, LEH - RUS BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE SINIRDA HIRSIZLARA
KARŞI ALINAN TEDBİRLER HAKKINDA GELEN HABERLER

Kendi işleri için Lehistan'ın Verbic kasabasına giden Bender Kalesi süvarisi Mustafa'nın;
Rus - İsveç muharebeleri ve Leh - Rus barış görüşmelerinde söz konusu olan Ukrayna
meselesi hakkında kasabanın yöneticisinden edindiği bilgiler. / Leh askerlerinin Bender
sınırında niçin toplandığının bildirilmesine dair bir mektupla Gıyerova isimli yere
gönderilen Bender Kalesi süvarilerinden Muharrem Odabaşı'nın 'bu askerlerin her iki
tarafa da zarar veren hırsızlara karşı toplandığına' dair Leh Hatmanı'ndan getirdiği mektup.
9 Ekim 1720
Bender Kal‘ası fârisân‑ı sâni neferâtından kendi masâlihi için şehr‑i Şevval'in yirmi altıncı günü Lehli
kasabalarından Verbic1 nâm kasabaya varıp şehr‑i Zilhicce'nin yedinci Perşembe günü Bender'e gelen
Mustafa Odabaşı kullarının takrîridir. Fî 6 Z. sene [1]132.
Kaynar10 nâm mahalden Özi suyuna varınca Mos‑
Mezbûr istintak olundukda cevabında; "Ver‑
2
3
kov'a verip ve mukâbelesinde mukaddemâ Mos‑
bic zâbiti gubernatı lisanından işitdim ki; 'Moskov
ile İsveç deryada ve karada iki üç defa azîm cenk
kov'un Lehli'den aldığı İsmolençka'yı11 cümle tevâbi‑
edip İsveç gâlib gelüp Moskov'u bozdu ve mukad‑
iyle alıp barışmak üzere karar verüp ve yurd teslimi
4
demâ Moskov İsveç'den aldığı Riga Kal‘ası'nı ve
için merkûm Kamantovski Lehli bayraklarından
Pomeran5 nâm mahalde olan gerek kal‘a ve gerek
yüz yirmi beş bayrak tayin eylemiş idi. Lâkin tek‑
kasaba ve kurâları yine İsveç alup zabt eylemiş ve
rar Leh Cumhuru'na geldikde Cumhur bu vech üzere
hâlâ İsveç ve derya tarafından Moskov'un müced‑
rıza vermeyüp; 'Âl‑i Osman Padişahı tarafına bildir‑
6
deden yapdığı Petreburuk Kal‘ası üzerine gitmek
medikçe Ukrayna'yı vermeziz ve bu husus için Âl‑i
üzere imiş.' ve Lehli'den haber sual eylediğimde;
Osman Padişahı tarafına mahsûs elçi göndeririz.
7
'Leh boyarlarından Kamantovski nâm bir Boyar'ı
Eğer Âl‑i Osman Padişahı tarafından adam tayin
Lehli cümle umûrlarına vekil edip Moskov ile ba‑
ederler ise yine müşâvere ederiz. Ma‘kûl görüldü‑
rışmak için elçilik ile Moskov'a göndermişler idi.
ğü hâlde veririz. Âl‑i Osman Padişahı tarafından
Mezbûr Kamantovski dahi varup vekâleti hasebiyle
mâbeynimizde adam olmadıkça müşâvere mümkün
8
9
Ukrayna'yı Kamaniçe'den nehr‑i Turla kenarıyla
değildir.' deyu cevab verdiklerin" takrîr eder.
Bender Kal‘ası fârisân‑ı evvel neferâtından mâh‑ı Zilhicce'nin üçüncü günü Gıyerova12 nâm mahalle mektûb ile
gönderilüp mâh‑ı mezbûrun on yedinci Sebt günü gelen Muharrem Odabaşı'nın takrîridir. Fî 17 Z. sene [1]132.
Bender'den altıncı günü Gıyerova'ya varup
yokdur." deyu cevab verdiler ve bundan akdem
mektûbu zâbitine teslim ve üç gün meks etdim.
Gıyerova ve Prasleva13 taraflarına gelen kırk
mikdarı Lehli bayrakları yine dağılıp gitdiler
Ben onda iken Kiev'den birkaç Rum tüccarları
ve; "Geldiklerinin aslı dahi Kazak eşkıyası havfın‑
gelüp; "Gezdiğiniz yerlerde ne haber var?" deyu
dan imiş." deyu takrîr eder.
sual eylediğimde; "Şimdilik kat‘â bir söz ve bir iş
Mezbûr Muharrem odabaşı yediyle Gıyerova zâbiti Ostorge(?) Hatman'dan gelen mektûbunun
Türkî tercümesinin aynı suretidir. Fî 17 Z. sene [1]132.
kenarına sınıra tayin ederiz ki yaramaz fürce bul‑
"Ba‘de't‑tazarru‘ ve niyaz cân [u] gönülden
masın hıfz [u] hırâset eylemek için. Zira hırsızlar
dost olduğumuzu arz ederiz ve gönderdiğiniz mek‑
çoğaldı. Sizlere de ve bize de geliyor. Onun için
tûb‑ı şerifleri vusûl bulup dua eyledik. Siz dev‑
muhkem sınırlarımızı beklediriz ve birkaç hırsızları
letlimize askerimiz için yazmışsınız. Beli gerçek‑
tutup salb eyledik."
tir. Askerimizi birikdirdiğimizin aslı şu ki Turla
1 Verbizh (Ukrayna).
2 Gubernator (Lehçe): Vali, yönetici
3 Rusya kastedilmektedir.
4 Riga (Letonya).
5 Pomeranya (Rusya).
6 St. Petersburg (Rusya).
7 Boyar: Rusya, Transilvanya, Tuna taraflarında kişizade,
ağazade. Bkz. Özön, a.g.e.

Yine dua ile hatm eylemiş.
8 Kam'yanets'-Podil's'kyi (Ukrayna).
9 Dinyester nehri.
10 Căinari (Moldova).
11 Smolenka (Polonya).
12 Gierów (Polonya).
13 Wrocław (Polonya).
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İRAN ORDUSUNA GÖNDERİLEN OSMANLI CASUSUNUN VERDİĞİ BİLGİLER

Esir kurtarma adı altında istihbarat maksadıyla İran ordusuna gönderilen Molla Veli'nin
verdiği bilgilere göre; İran Şahı'nın adamı Mustafa Han'ın, 'beşinci mezhep davasından
dolayı İran ile Osmanlı Devleti arasında çok kan döküldüğünü, bundan sonra İran Şahı'nın
serhadlere saldırmayarak Osmanlı ile barış yapmak amacında olduğunu ve bu nedenle Fethali
Han'ı elçi olarak Osmanlı Devleti'ne gönderdiğini' söylediği.
16 Eylül 1745

Esir istihlâsı bahanesiyle istihbar‑ı ahvâl için Şah1 ordusuna gönderilen Molla Veli'nin takrîri:
"Ordu‑yı Şah'a Gerni2 çayında yetişip Musta‑
fa Han'a olan mektûbu verdim. Dört konak maan
gitdim. Şah, Şerîr3 geçidinde nehr‑i Aras'dan ge‑
çip Tebriz4 tarafına gitdi. Mustafa Han'ın ceva‑
bı; 'Şevketli Padişah ile Şehinşâh'ın murâdı sulh
eylemekdir. Mezheb‑i hâmise davasıyla miyâ‑
nede çok kıtâl olmakla ondan vazgeçip Bağdad
tarafından Fethali Han'ı elçilik ile Devlet‑i Aliy‑
ye'ye gönderdi ve bu serhadlere sû’‑i kasdı ol‑
mayıp bir yatur öküzlerin kaldırmamak üzere
kadaga5 eyledi. Nevrûz‑ı sultanîye dek habere

1 Nadir Şah.
2 Garni (Ermenistan).
3 Şerur (Nahçıvan-Azerbaycan).
4 Tabriz (İran).

müterakkıbdır. Paşa'ya böyle ifade eyle.' deyu ten‑
bih eyledi ve beni dahi menzil‑i mezbûrdan mek‑
tûbuyla avdet etdirdi ve; 'Moskovludan6 elçi geli‑
yor."'deyu Hacı Han'ı karşı gönderdiler."
Merkûm Molla Veli mu‘temed adamdır.
Takrîri ma‘lûm‑ı şerifleri olmak için tahrîr
olundu ve bu defa Mustafa Han Türkçe mektûb
tahrîr eylemekle aynı gönderilmişdir.
Fî 19 Ş. sene [1]158

5 Kadaga: Yasak, yasak olma durumu. Bkz. Büyük Türkçe Söz‑
lük (İnternet), TDK.
6 Rusya kastedilmektedir.
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TÜCCARLIK BAHANESİYLE NEMÇE'YE GÖNDERİLEN OSMANLI CASUSUNUN
GETİRDİĞİ HABERLER

Tüccarlık bahanesiyle İzvornik hududundan Nemçe'ye gönderilen casusun verdiği
bilgilere göre; Nemçelilerin Osmanlı ile savaşa istekli olmadıkları, dostluğa eskisinden
daha fazla riayet ettikleri ve Müslüman tüccarlara ikram ve tazimde bulundukları, bazı
askerî hazırlıklar yapan Ruslara güvenmedikleri ve Macarların Ruslara tabi olmasından
endişe duydukları için Nemçe Çasarı ve Kral olan oğlu ile Sakson Kralı'nın oğlunun
Budin ve Peşte'ye gelerek Lehlilerle müşaverede bulunacakları, bu yüzden bazı hazırlıklar
yapıldığı ve Macar ileri gelenlerinin de Ruslara tabi olmayacaklarına dair kefilleri alınıp
yemin verdirilmek üzere Budin ve Peşte'ye davet edildikleri.
22 Mart 1770

Bosna tarafından çukadar‑ı çâkerî yediyle gelen
havâdis‑i mezbûr kâğıdıdır.
Fî 25 Za. sene [1]183

İzvornik1 serhaddâtından Nemçe tarafına bâ‑buyuruldu irsâl olunan casusun takrîr kâğıdıdır.
Casus‑ı merkûm Beç'de on beş gün tüccar‑
lık bahanesiyle ikâmetde rüesâları zâbitânından
istimâ‘; güya Osmanlı askerinin hareketlerine
ve cenge harîs olmadıkları Çasar'ın2 oğlu hâlâ
kral olan kendi ve rüesâlarıyla sohbet ve müzâ‑
kere edermiş ve teessüf ve keder çekermiş. Ve
evvelkiden ziyade dostluğa riâyet ve ehl‑i İslâm
tüccarlarına ikram ve ta‘zîm ederler. Ve Bu‑
dun'da ve Peşte'de bazı konakları tedarik eder‑
ler. Sebebini sual etdikde; "Çasar ve oğlu kral ve
Pojon'da oturan Sakson kralın oğlu çasarın damadı
geleceklerdir." "Gelmeleri ne içindir?" diye sual et‑
dikde; "Leh tarafından bazı zâbitân ve söz sahibleri
gelip müşâvere edecekler. Havfları budur ki Macar
ve ol havalide olanlar Moskovluya tâbi olmasınlar
ve Leh içinde on iki Lehli Peşte'ye ve Budim'e ge‑
lip ve silah ve pusatlarını hudud başında alıkoyup
bilâ‑silah gelecekler ve Sakson kralın oğlunu onlara
kral nasb etmesini için cevabları olmuş ve geçen sene

Erdel boğazında olan askerine bu kış Tımışvar'dan
Gradovarad(?)3 ve Eğri'ye varınca ve Tokay'a4 ve
Munkak'a5 ve Hatvan'a6 varınca kışlak vermiş ve
Moskov'dan otuz iki sefine gitmişdir. Ve Sedde(?)
boğazında imişler. Ve murâdları Karacadağ'a dahil
olmakdır." deyu Beç'de alenen söylerler ve güya
Moskovludan adem‑i emniyetlerini ve havfları
olduğunu izhâr ederler imiş. Ve Macar'da olan
zâbitânını ve cümle rüesâlarını ve söz sahible‑
rini Budun'a ve Peşte'ye davet etdikleri muhak‑
kak ve alenen beynlerinde müzâkereleri böyle
amma murâdları anlamak için sual olundukda;
"Çasar'ın Macarlı'dan emin olmayıp 'Moskovluya
tâbi olmasınlar.' deyu cümlesinden kefil alıp âyin‑
lerine göre yemin vericek imişler." deyu ifade ve
takrîr ve inhâ etdiği ma‘lûm‑ı devletleri buyu‑
ruldukda emr u fermân devletli, inayetli veliy‑
yü'n‑niam efendimindir.

1 Zvornik (Bosna-Hersek).
2 Kutsal Roma-Germen İmparatoru II. Joseph.
3 Groswardein(?) / Varad / Oradea (Romanya).

4 Tokaj (Macaristan).
5 Munkacz / Mukachevo (Ukrayna).
6 Hatvan (Macaristan).
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RUS CASUSLARININ YAKALANMASI ÜZERİNE RUSYA KAPI KETHÜDASI'NIN TAVIR
DEĞİŞTİRMESİ

Osmanlı ordusunda mahpus olan Rusya Kapı Kethüdası'nın, kendisine nezaret etmekte
olan Çorbacı'ya küstahça davranmakta iken, casus hekimlerin ele geçtiğini öğrendikten
sonra mülayimleştiği.
21 Ocak 17741

Ordu‑yı Hümâyun'da olan mahpus Mos‑
kov Kapu Kethüdâsı2 Edirne'ye gelip casus he‑
kimler ele girinceye dek gayet lâübâlî hareket
ve üzerinde olan Çorbacı'ya3 bazı gûne vaz‘‑ı
nâ‑mülâyim edip güya mahpus değil gibi en‑
vâ‘‑ı evzâ‘‑ı nâ‑bercâya tasaddî eylediğini birkaç
defa Çorbacı, Muhzır Ağa'ya4 şikâyet eyledik‑
de; "Devlet misafiridir, ne çare. Ne gûne vaz‘ ederse
etsin elbet gâvurdur. Müslümana muhabbet edecek
değildir. Hemân sen bir hoşça gözet, bir mel‘anet
etdirme. Vaz‘ı hâcetin olmasın. Biz Padişah hizmet‑
kârıyız, onun hizmetkârı değiliz. Bize lâzım olacak
gözetmekdir. Yoksa vaz‘‑ı nâ‑bercâsını ve lâübâlî
hareketini çekememek değildir." deyu Muhzır Ağa
nasihat‑gûne cevab vermiş, Çorbacı dahi; "Öy‑
ledir." deyu tasdik eylemiş.
Amma casuslar ele girdikden sonra gerek
Moskov Kapı Kethüdâsı ve gerek tercüman ve
etbâı vaz‘‑ı nâ‑bercâdan fâriğ olduklarından
mâadâ Çorbacı'ya kemâl‑i itaat üzere hareket
ve hatta ekl ü şürb ve nevmlerin dahi istîzân ile
ederler imiş. Ve Çorbacı'ya bazı hediye ve saat
vermiş, kabul eylememiş. "Saye‑i Padişahîde saat‑
lerim çok ve her şeyim var. İktizâ etmez." deyu ce‑
vab vermiş. Ve bir gün Çorbacı'yı çağırdıp Kapı

1 Tarih tahminîdir.
2 Osmanlı Devleti'ne tabi prensliklerin, yabancı devletlerin,
eyalet valilerinin, vezir ve beylerbeyilerin devlet nezdinde
bulunan resmî temsilcileri. Bkz. Sertoğlu, "Kapı Kethüdası",
a.g.e., s. 174.

Kethüdâsı demiş ki; "Çorbacı Ağa bilir misin ben
şimdi niçin gayet mülâyemet ediyorum ve sana her
hareketimi istîzân ediyorum?" Çorbacı; "Bilmem."
demiş. Cevab vermiş ki; "Ben şimdiye dek dev‑
letimi sâdık bilirdim ve Devlet‑i Aliyye devletime
gadr ediyor zanneder idim. Amma benim zannım‑
da hata var imiş. Devlet‑i Aliyye kavlinde sâdık ve
benim devletim kâzib imiş. Şimdi ma‘lûmum oldu.
Eğer evvel ma‘lûmum ola idi, biraz yemin ederek
doğrusunu şevketli efendimize arz eder idim. Ne
faide fırsat elden gitdi. Ve şimdiye dek devletime
istinâdım var idi, bundan sonra kalmadı." deyu
devletine vâfir sebb edip; "Ben Padişah'a itaatde‑
yim, çok nân u nimetini yedim." deyu biraz kelâm
söylemiş. Çorbacı dahi; "Biz böyle işleri bilmeyiz,
onu Padişah ve veziri ve müftüsü bilir." deyu cevab
verip yanından çıkmış.
Mesfûrun bu gûne takrîrinden bir murâdı
olmak gerek. Lâkin Çorbacı mahrem edecek
adam değil ve âhar vechile istihbarda mehâzîr‑i
külliye olmakla ancak efendime ifadeye cesaret
eyledim. Ve Çorbacı'nın bu gûne haber ver‑
mesine hiç iltifat eylemedim. Zira muktezâ‑yı
vakt ü hâl bu gûne hareket iktizâ eder.

3 Yeniçeri Ocağının Cemaat ortalarıyla Ağa bölükleri subay‑
larına müşterek olarak verilen isim. Bkz. Sertoğlu, "Çorba‑
cı", a.g.e., s. 76.
4 Yeniçeri Ocağının ileri gelen zabitlerinden biri. Hazerde ve
seferde kendine bağlı bölükle birlikte sadrazamın maiyye‑
tinde bulunurdu. Bkz. Sertoğlu, "Muhzır Ağa", a.g.e., s. 229.
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EFLAK VOYVODASI'NIN BEÇ VE VARŞOVA'DA BULUNAN CASUSLARINDAN KIRIM
VE AVRUPA SİYASETİNE DAİR ELDE ETTİĞİ İSTİHBARAT

Şahin Giray'ın Kırım Hanı seçilmesinin Avusturya ve Polonya'daki yankıları ile
Osmanlı‑Kırım ilişkileri hakkında ve Rusya'nın Özi Kalesi ve Kırım'ı işgal edeceği, bu
yüzden Osmanlı Devleti ile Rusya arasında savaş çıkacağı, Rusya'nın Fransa ve Avusturya
ile ittifak ve dostluk içinde bulunduğu vs.ye dair Eflak Voyvodası Karaca Nikolai'nin Beç
ve Varşova'da bulunan casuslarından gelen bilgiler.
30 Aralık 1782

Eflak Voyvodası kulları tarafından gelmişdir.

Beç şehrine muayyen casuslardan Françalu bir neferinin vârid olan kâğıdı tercümesidir.
fe‑ânen vürûduna muntazır olduğumuz Âsitâne
"Cezîre‑i Kırım'ın umûr ve masâlihi tahvîl olu‑
havâdisi vusûlüne mevkûfdur. Zira Devlet‑i Aliy‑
nup suret‑i uhrâ kesb eylediği ve Şahin Giray'ın
ye'nin her ne kadar imtidâd‑ı musâlahaya isti‘dâdı
tekraren makâm‑ı Hânî'ye intikâl ve istikrârı sefk‑i
nümâyân ise yine kavm‑i Tatar'a alenen iânet ve
dimâ ile olmayıp suhûletle husûle geldiği etrâf u ek‑
şân‑ı devletini vikâye vücuhuna sülûka kendi hal‑
nâfdan tasdik olunduğundan gayrı Nemçe Devleti
kının güft ü gû ve kîl ü kâlinden muztar olmak dahi
müdebbirânı dahi; 'keyfiyet‑i mezkûre hakikat‑i
muhtemel ve melhûzdur ve Nemçe Çasarı'nın İtal‑
hâl idiğini' i‘lân ve işâa ve; 'Moskovlunun yalnız iki
1
ya'ya seyahat‑i musammemesinden rücu‘ ve nükûl
polki cezîre‑i mezkûreye duhûl edip Kırım Tatarla‑
rın meşhûdu olıcak Şahin Giray'ın hilâfında olanlar
eylemesi bu mülâhazaya mebnî idiği rayb ü şekden
derhâl perâkende olduklarını ve bu maslahatı Po‑
vârestedir. Hattâ bu tarafda bu aralıkda cilve‑nümâ
temkin nâm Rusya Cenerali Kerson2 Palangası'nda
ve meşhûd olan harekât ve tedarikât muktezâsınca
meksi esnâsında rü’yet ve idare ve hitâm‑ı masla‑
umûrun buhranı vakti kıvâmına resîde olup beher
hatda Petreburg'a3 avdet ve; 'kavm‑i Tatar'ın Şahin
hâl tedarikli bulunmak ve nâfi‘ ve hayırlı görü‑
Giray'a itaatini ve selâtin‑i Cengiziye'nin dahi id‑
necek hâlâta teşebbüs eylemek üzere re’y ve karar
dialarından keff‑i yed eylediklerini' mutazammın
verildiği ayân olduğundan gayrı Rusyalının dahi
ma‘mûlün‑bih senedâtı ahz ile devletine götürdüğü‑
lâ‑yenkatı‘ bî‑hadd ü şümâr tedarikât‑ı kaviyyeye
nü' Nemçe Devleti'nin bâlâda mezkûr ricâli takrîr ve
iştigâlleri kendi harekât‑ı nâ‑mülâyimesinden Dev‑
rivayet ederler. Mesfûrûnun takrîr‑i meşrûhundan
let‑i Aliyye infiâl etmek ve binâenaleyh iki devlet
Şahin Giray'ın istikrârı ihtiyarî olmayıp cebrî ve
beyninde infisâh‑ı revâbıt‑ı sulh u salâh vukû‘‑yâfte
fuzûlî idiği müstebân iken Devlet‑i Aliyye fîmâ‑ba‘d
olmak hususlarını tahayyül ve teemmüllerine mebnî
kavm‑i Tatar'ın sebat ve kuvvetine i‘timâd edeme‑
idiği gün gibi âşikârdır. Nederlande Cumhuru'ndan
diğinden ber‑muktezâ‑yı vakt ü hâl taife‑i merkû‑
külliyetli nukûd istikrâzı emrine Rusya Devleti sa‘y
meyi terk ve müdâra şıkkını ihtiyar buyuracağı
etmişken husûl‑i merâmıyla kâm‑yâb olmaması
eğerçi şehr‑i Beç'de umumen melhûzdur. Ancak bu
hayrü'l‑fâl bir kaziyyedir." deyu mersûm França‑
mülâhazanın te’kîdi ve teferruâtının istihrâcı ânen
lunun kâğıdında mastûrdur.
1 Ruslarda bölük anlamında askerî birlik. Bkz. Akdes Nimet
Kurat, Rusya Tarihi, 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara, 1987,
s. 58.

2 Kherson (Ukrayna).
3 St. Petersburg (Rusya).
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Leh'de vâki‘ Varşav1 şehrine muayyen casus tarafından vârid olan havâdis hülâsasıdır.
"Rusyalının bir taburu hareket üzere iken bun‑
dan esbak Kiyevya'dan2 yukarı mevâzi‘de tevakkuf
ve ârâm eylemesi, 'iki devlet miyânında câri masâ‑
lih‑i dostâne temşiyet‑yâb olmak me’mûlü idiğini'
mutazammın der‑i Devlet‑i Aliyye'de mukîm Rus‑
ya Elçisi'nin tahrîrâtına mebnî idiği; ancak Elçi‑i
mersûmun me’mûlü üzere masâlih suhûlet vechiyle
karîn‑i husûl olur mu yoksa iki devlet miyânesi‑
ne münâfere hâlâtı mı vukû‘ bulur; el‑yevm henüz
ma‘lûm olmayıp iki üç ay zarfında zâhir olaca‑
ğı ve Rusya Devleti'nin el‑yevm üç taburu olup
kavm‑i Tatar'ın muhâcemesine sedd‑i mümânaat
olmağa kâfi bir tabur cezîre‑i Kırım'a ve biri dahi
hîn‑i hâcetde Kırım'daki askere îsâl‑i imdad mülâ‑
hazasıyla Kerson Palangası'na tayin ve üçüncüsü
bâlâda beyân olunduğu üzere Kiyevya'dan yukarı
mahallerde tevkif ve ibkâ olunduğu ve mücerred
taife‑i Tatar'ın men‘ u terhîbine ol mikdar külli‑
yetli taburlar muktezî olmadığından Moskovlunun
Özi Kal‘ası3 üzerine sû’‑i kasdı istihrâc ve mütâlaa
olunduğu; zira ale'd‑devâm taife‑i Tatar'ı tahrike
Devlet‑i Aliyye'ye Özi Kal‘ası vesile‑i suhûlet olmak
Moskovlunun bir vakitden beri tâbi‘ olduğu mülâ‑
hazasına ibtinâen Kal‘a‑i mezbûre Devlet‑i Aliy‑
ye'nin taht‑ı tasarrufunda oldukca rahat ve emniyet
câiz olmadığını hükmedip; 'Halbuki her ne kadar
bu def‘a dahi Şahin Giray'ın makâm‑ı Hânî'ye ibkâ
ve takrîr etdiyse Hân‑ı merkûm menfur‑ı kavmi
olmak mülâbesesiyle fîmâ‑ba‘d ikide birde bu gûne
şikâk ve fitenin vukûu lâ‑muhâle tabiat‑ı masla‑
hatın hâlât‑ı müteferriasındandır.' deyu Moskov‑
lu dahi mu‘terif olmakdan nâşi bu hâletin indifâı

zu‘mlarınca hem cezîre‑i Kırım'ı bi'l‑külliye zabt
hem Özi Kal‘ası'nı istishâb tedbîrine menût olmak
melhûzları idiği; Beç'den Leh'e vârid olan ahbâr
muktezâsınca Devlet‑i Aliyye ile Rusyalu beyninde
muhârebe vukûu irtiyâbdan vâreste ve Rusya Dev‑
leti'yle Nemçe Çasarı4 miyânesinde vifâk kemâlde
idiğine dahi mahall‑i iştibâh kalmadığı tahrîr olu‑
nup ancak bir tarafdan dahi Nemçe ve Françe dev‑
letleri beyninde derece‑i safvet ve dostî kıvâmında
olduğu ma‘lûm hatta İngiltereli ile akdi musammem
olan mevâddın suretini Françe Devleti Rusyalıdan
mektûm tutmak şartıyla Nemçe Çasarı'na peşin‑
den îsâl eylediği menkûl olup bu takdirde Françe
Devleti'nin hatırına mürâaten ve Prusya Kralı5 ve
Saksonya Herseki6 şerrinden ihtirâzen Nemçe Ça‑
sarı Devlet‑i Aliyye ile alânî münâfereden ictinâb
edip ancak nihânî Rusya Devleti'ni teşvik ve tahrik
ve taslîte bezl‑i vüs‘ eylemesi melhûz idiği; Prus‑
ya Kralı'nın mizâcı hoş olup ve Françe Devleti'yle
beynlerinde dostâne muâmele cârî idiği ve Kral‑ı
mersûmun beher hâl tedarikli ve müheyyâ bulun‑
duğu dahi kalb kuvvet[i] idiği" Leh'de mukîm
şahs‑ı ma‘hûd tarafından tahrîr olunur.

1 Varşova / Warszawa (Polonya).
2 Kiev (Ukrayna).
3 Ochakiv (Ukrayna).

4 II. Leopold, Kutsal Roma-Germen İmparatoru.
5 II. Friedrich (Büyük Friedrich).
6 III. George.
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Ol bâbda emr u fermân hazret‑i men le‑
hü'l‑emrindir.
Fî 24 M. sene [1]197
(Mühür)
Abdühu
Karaca Nikolai
Voyvoda‑i Eflak
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Özi Kalesi'nin Krokisi.
BOA. PLK. p 857
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NEMÇE'DEN DÖNEN CASUSTAN VE BELGRAD MUHAFIZI'NDAN ALINAN
HABERLER

Rumeli Valisi'nin Nemçe'ye gönderdiği casusun Tımışvar, Varadin, Budin, Macaristan,
Esklavonya ve Ösek taraflarına gidip elde ettiği malumata göre; Nemçe tarafında, 'Osmanlı
Devleti ile Nemçe arasında bu sene yapılmasına kesin gözüyle bakılan seferin Padişah'ın tedbiri
neticesinde şimdilik savuşturulduğu ve her ne kadar iki tarafta bazı askerî hareketlilikler
gözlense de bunların ihtiyat amaçlı olduğu' görüşünün hakim olduğu, Ağustos ayından önce
Nemçe'nin çeşitli bölgelerinde beş taburun toplanacağı, ancak bunun düşmanlık değil
talim amaçlı olduğu / Belgrad Muhafızı'nın bildirdiğine göre; Nemçe İmparatoru'nun,
Fransa İmparatoru'nun eşi olan kızkardeşini ziyaret maksadıyla Venedik Körfezi'ndeki
Triyeste üzerinden Fransa'ya bir seyahat gerçekleştireceği söylentisinin dolaşmakta
olduğu.
13 Nisan 1783

Hemân biz iki belki üç tarafdan Nemçe, Moskov, Venedik
seferini tahkik bilerek tedarik‑i küllîmize bakalım.
Cenâb‑ı Allâh kerîm‑i lâ‑yezâldir. Hemân nusret-i
fütûhâtı inşâallâhü Teâlâ bizimdir diyerek teveccüh ve
şürû‘ ederi[z]. Ulüvvü'l‑himmeti mine'l‑îmân.
Rumili Valisi'nin kendi hattıyla muharrer havâdisdir. Şimdi gelmekle arz olundu. Gerçi böyle
tahrîr eylemiş, ancak vesveseyi def‘ için dahi vakit vardır. İnşâallâh makhur olurlar. Zira a‘mâl ve
harekâtları bütün hîle ve gururdan ibaret olmuşdur. Ve me'n‑nasru illâ min‑indi'llâh1. Biz elimizden
geldiği kadar tedarikata ihtimâm ve cürm ü kusurumuza itiraf ederek esbâb‑ı tevfika teşebbüs ederiz.
Me’mûldür ki Hak celle ve alâ iş âsânlığı verir. Bâkî; emr u fermân men lehü'l‑emrindir.

Nemçe derûnundan avdet eden casusumuzun hulâsa‑i takrîri işbu şukka‑i kemterânemde beyân olunur.
Casus‑ı mezkûrun Zemun'dan2 mürûru
Casus‑ı merkûm Tımışvar ve Varadin3 ve
Nemçeli'nin miyânelerinde bu sene‑i mübarekede se‑
Budun ve Macaristan taraflarından geşt ü güzâr
fer tahakkuk edeceği cümlenin indinde zâhir olmuş
ve Esklavonya4 vilâyetine mürûr edip Ösek5
iken inayetli, merhametli veliyyü'n‑niam efendi‑
Kalesi'ne ve ondan avdet edip seyr‑i serî‘ ile câ‑
min hüsn‑i tedbir‑i isabet‑pezîr‑i eflatun‑nazîrinden
nib‑i çâkeraneme vürûd edip istintak olunduk‑
teşekkür ederek gâile‑i mezkûrenin şimdilik mün‑
da şöyle takrîr eder ki:
defi‘ olduğunu ve bu esnalarda taraf‑ı Çasar'dan
hareket olmayacağını ancak henüz bi'l‑külliye tara‑
Zikrolunan vilâyetlerde her bir mahal‑
feyne itminân hâsıl olmayıp Nemçeli'nin vakit vakit
den celb eylediği ahbârda; "Devlet‑i Aliyye ile
1 "Yardım, zafer ancak Allah'ın katındandır." Kur’ân-ı Kerim,
Enfal suresi, 8/10.
2 Zemun (Sırbistan).

3 Varad / Oradea (Romanya).
4 Hırvatistan'ın kuzeydoğudaki Slavonya bölgesi.
5 Osijek (Hırvatistan).
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Macaristan'a top ve mühimmât nakleylediğini ve
Devlet‑i Aliyye'nin merâsim‑i hazm u ihtiyâta riâ‑
yet ederek bazı levazımât ve mühimmât tehiyyesine
himmet buyurulup memâlik‑i mahrûsetü'l‑mesa‑
lik‑i şahanede vâki cemî‘ eyalât ve elviye züamâ ve
erbâb‑ı timarının sancaklarında sâkin olup ne vakit
matlûb buyurulur ise alaybeyileri bayrağı tahtında
mevcud bulunmaları tenbih buyurulduğu ve Rumili
eyaleti züamâ ve erbâb‑ı timarının Belgrad'a1 tayin
buyuruldukları ve tathîr‑i hendek hizmetiyle olan
me’mûriyetleri sûrî olup hakikat‑i madde hazm u
ihtiyâta mebnî idiğini ve sair tedarikat hususunda
Devlet‑i Aliyye'nin himmeti kemâl üzere olup mü‑
bayaât hususlarına ve hususât‑ı saireye ser‑rişte ve‑
rilmeyerek ikdâm olunduğunu" beyân eyledikleri
ve; "Nemçeli'nin talim‑i asker suretiyle Ağustos'dan
mukaddem beş taburu cem‘ olacağını ve tabur‑ı
makhurların biri Eşterya memleketinde Petava şeh‑
rinin yanında ve biri Morava memleketinde ve biri
Beç ülkesinde 2 Minkendorf nâm mahalde ve biri
Çeh memleketinde Braga3 şehrinin yanında ve biri
Macaristan'da Peşte nâm mahalde yahud Tımışvar

1 Belgrade / Beograd (Sırbistan).
2 Avusturya kastedilmektedir.
3 Prag (Çekya).
4 Hırvatistan.
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ile Varadin miyânesinde cem‘ olup ve işbu tabur‑ı
makhur cümle taburlarının cemiyetlisi olacağını ve
mezkûr taburların ihrâc olunacağı talim için olup
muhasamaya dair tedarik olmadığını" beyân et‑
mekle aynı takrîri işbu şukkaya sebt ve iş‘âra
ictisâr olundu.
"Nemçe İmparatoru'nun bu esnada dört nefer
cenerali ile Tımışvar ve Varadin kal‘alarına gelip
ondan Esklavonya ve Hırvatlık4 tarafından güzer
ederek Venedik Körfezi5 nihayetinde iskelesi olan
Triyeste'ye6 ve ondan França vilâyetine varıp Fran‑
ça Kralı'nın7 zevcesi İmparator‑ı mezkûrun hemşi‑
resi olmakla mesfûre ile görüşmek ve bir rivayetde
França'dan avdetinde mesfureye ikram kasdıyla
kendiyle beraber alıp Beç'e getirmek üzere şâyi‘ ol‑
duğu" Belgrad Muhafızı hazretleri tarafından
tahrîr olunmuş ise dahi fermân‑ı âlîlerine im‑
tisâlen iş‘âra cesaret kılındı. Bâkî; fermân veliy‑
yü'n‑nimetim efendimindir.
Fî 10 Ca. sene [1]197

5 Adriyatik Denizi.
6 Trieste (İtalya).
7 XVI. Louis.
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1778 tarihli Avusturya, Macaristan, Hırvatistan, Bosna, Hersek, Sırbistan haritası.
BOA. HRT. h 194.
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NEMÇE TARAFINA GİDİP DÖNEN OSMANLI CASUSLARININ NEMÇE AHVALİ,
OSMANLI TARAFINDAKİ ADA-İ KEBİR KALESİ'NİN ASKERÎ DURUMU VE VİDİN
BÖLGESİ AHALİSİNİN UĞRADIKLARI ZULÜM VE HAKSIZLIKLAR HAKKINDA
VERDİKLERİ HABERLER

Bosna serhatleri-Belgrad tarafları-Tuna sahilleri-İrşova İskelesi yoluyla Nemçe tarafına
varan iki Osmanlı casusunun; Nemçeli zabitlerle ve Nemçe tarafından yeni çıkmış
bir bezirgânla görüştükleri, edindikleri bilgilere göre Nemçe'de Kral'ın taç giyme yeri
meselesinden dolayı Nemçe'ye itaat etmeyen Macar askerlerini zorla itaat altına amacı
taşıyan bir askerî hareketlilik olduğu, askerî durum ve faaliyetler hakkında bilgi toplamak
amacıyla o taraftan Osmanlı topraklarına casuslar gönderildiği; kendilerinin oradan
Ada-i Kebir Kalesi'ne geldikleri, Kale'nin askerî bakımdan çok kötü durumda olduğu,
kendilerinden önce Nemçe'den Türkçe bilen bir kişinin çıkıp buraya gelip Kale'nin bu
durumunu öğrendiği, bu kişinin daha sonra Fethülislam ve Vidin'e, oradan Vidin Paşası'nın
yardımıyla, alacaklı olduğunu iddia ettiği bezirgânı bulmak için Niş'e gittiği, giderken saat
saat kayıt tuttuğu, Vidin Valisi'nin, bu kişinin casus olduğuna dair uyarılmasına rağmen
'bu kişi casus da olsa Nemçe ile bu yüzden bozuşamayacağını' söylediği; Fethülislam ve bağlı
köylerin tahsildarının ve yerine bıraktığı vekilinin halka zulüm ve işkenceler ettikleri,
ellerindeki malları yok pahasına aldıkları, namuslarına musallat oldukları, bu yüzden iki
binden fazla kişinin Nemçe'ye ve Eflak'a firar ettikleri, en çok zulmü de yüksek fiyattan
mukataa iltizam eden mültezimler ile kadıların, kendi yerlerine gönderdikleri naiplerin
yaptığına dair sundukları yazı.
18 Nisan 1783

Tecessüs‑i kullarıdır ki
Bosna serhadlerinden beri Belgrad tarafına
gelip ba‘dehû sevâhil‑i Tuna ile İrşova1 iskele‑
sine gelip andan Nemçe lezaretine (nezaretine)
varup zâbitânları ile görüşüp bazı sohbet olup
andan bir bazergân, içeriden yeni çıkmış, as‑
lından âşinâlık olmak hasebiyle gereği gibi te‑
cessüs olunup bazı sefere dair sohbet olunup;
"Nemçe'nin hareketi ancak kendi askerine nizam
vermek için." deyu söyleyip Macarın askeri ken‑
dine itaat etmeyip zor ile itaat etdirmek için as‑
ker biriktirip üzerlerine vara. "Bunların meram‑
ları ne ola ki itaat etmezler?" deyu sual; "Meramları
aslından Macar içinde bir mahal vardır. Kral olan
anda tâc giyer. Ba‘dehû yerine oturur. Bu giyme‑
di; 'Ben anam karnında giydim. Şimdi bir dahi mi
giyerim? Ve size kral oldum. Şimdi tekrar kral mı
1 Orşova (Romanya).
2 Kakımak: Öfkelenmek, kızmak, itiraz etmek, azarlamak.
Bkz. Büyük Türkçe Sözlük (İnternet), TDK.

olurum?' deyu kakıyıp2 hışma gelip şimdi nizam
vermek ister." deyu biraz esrar olan şeylerinden
haber vermek için hatta içeri tarafda Osmanlı‑
ların ne gûne hareketleri olduğu ve askeri ti‑
marlıların kal‘alara tayin oldukları ve paşaların
tayin oldukları hususları ve 'Seferleri ne gûne?',
'Kal‘aları nasıl?' deyu casusları gitmişdir.
Bundan sonra Ada‑i Kebîr3 Kal‘ası'na gelip;
kal‘aların hendekleri kumla dolmuş, topları yer‑
de yatır. Kundak yok, zahîre yok, asker yok, iki
tuğlu bir paşa var, on âdeme mâlik değil ve yerli
ağaları dahi birer âdeme mâlik değil. Cem‘an
yüz âdem yokdur. Anların da faidesi vakıf top‑
rağına etdikleri hasarâtı ödemez. Kaçkın, kanlı
katil âdemler, âhar yere varsalar öldürecekler;
onun için anda sâkin olmuşlardır.
3 Adakale (Romanya).
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Ve Ada‑i Kebîr'de olan paşaya bina eminli‑
ği gelmiş. Def‘ olması için Vidin1 valisine âdem
göndermiş ve hem Kal‘adan âhar yere tayin
olması için on kîse akçe ikrar edip hâlâ âdemi
anda bekler. Mukaddem olan bina emininden
def‘i için altı kîse akçe olmuş ve Ada‑i Kebîr
ağavâtlarından tayin olan zaim ile paşaya on
kîse akçeye söyleşmişler imiş. Ve hatta Ada'da
olan mîrimîrân peşkir ağasını göndermiş; "Bir
tahrirât versin de İslambol'a arz ede." Cevab ver‑
miş; "Bu makûle 2 işe nasıl tahrirât verem, sonra
devlet tecessüs ederse kazası vardır." deyu verme‑
miş. Bizler de kazara yolda rast gelip bizleri ta‑
nıyıp varıp Paşa'ya söyleyip etrâfdan tecessüs
etdirmiş ve bizden mukaddem Nemçe'den bir
Türkçe bilir bir şabkalı(?) içeriden çıkıp Ada‑i
Kebîr Kal‘ası'na gelip ve gezip her keyfiyâta
vukûf ve ıttılâ‘ hâsıl edip mîrimîrâna gelip "Ben
Fethülislam3 beyine gidem, beni gönderin." "Eyü."
deyip bir kayığa koyup göndermiş. Andan
Fethülislam'a gelip; "Ben Vidin Valisi Paşa haz‑
retlerine gideceğim." deyip Vidin'e göndermiş.
Ondan Vidin'e varmış. Varoşa Ladika'ya konak

verip ve beş gün gezip sonra Paşa hazretleri‑
ne; "Benim aradığım bunda yokdur, Niş'e4 gitmiş,
beni gönder." dedikde; "Sen ne ararsın?" "Ben bir
baz[er]gân ararım, otuz kîse akçe aldı, kaçdı. Niş'de
imiş." "Var mı temessük?" "Yokdur amma defteri
vardır." demiş. Oradan yanına yasakçı tayin edip
göndermiş, menzil ile ve yolu giderken saat
be-saat tahrîr eylemiş. Vidin Valisi hazretleri‑
ne birkaç kişi; "Efendim, casusdur, kerem edin."
dedikde; "Ya ben Nemçe ile bozuşamam, ne olur‑
sa olsun." demiş. Ve Edirne'den yetmiş günde
Vidin'e dahil olmuş ve iki yüz kîse akçeden
ziyade almış. Yollarda ve gerek kazalarda; "Ve
benim malımı almak için bana mühr‑i hümâyun
verdiler." deyu teşekkîler edip ve hâlâ merhûm
paşanın malına tayin [olunan] ağa kullarına
şimdiye değin malı teslim etmeyip birkaç defa;
"Aman efendim, mal çürüdü yazıkdır." dedikde;
"Çürürse çürüsün, sen ne karışırsın, benim âdemim
gelmedikden sonra açmam." deyu cevab ve sair
mübâşir kullarınız dahi işleri bitmişdir, tah‑
rirâtlarını vermez; merhametinize muhtacdır.

Dahi Haremeyn‑i Muhteremeyn5, Fethülislam
ve tevâbii reâyâ fukarâsının hâl‑i keyfiyâtları beyânında olur.
üzere bazergan nâmıyla yerliden hâlâ Siba
Geçen sene voyvodası olan İsakçılıoğlu
Dizdarı Oğluları nâm, Fethülislam'da yekdil
vefat ve yerine bedel Derviş Paşa kaynı Meh‑
el‑Hâc Hüseyin tekâüd‑i haseki‑i Vidin Dur‑
med Tahir Efendi hazretleri gidip Arnavud‑
muş Ağa ve karındaşı Kör Salih ve aveneleriy‑
luk'dan Mustafa nâmında bir Arnavud getirip
le yekdil olup karyelere çıkıp reâyâ fukarâsını
kendine voyvoda edip bir mikdar oturup bağ
arkalarına giydikleri abanın bir yeninden bir
dönümü akçesini elli kîse akçe alıp ba‘dehû
yenine varınca içinden ağaç sokup ve bir uzun
reâyâyı kocabaşılar çağırıp; "Ben gideceğim. Ye‑
ağaç dahi iki tarafı sivri, bir ucu kuşak altından
rime voyvodam Mustafa'yı koyacağım." dedikde;
göğsünde olan ağacın altından çenesi altına var‑
"Olmaz efendim, kerem edin, gitmen." dedikde;
mış, bir ucu dahi yere saplamış; şimdi geçmiş
"Mümkün değildir." deyüp; "Siz bana bir temessük
arkasına, vermiş topuzu; kımıldamağa mecâl
verin bâkî kalan akçeye." deyüp cebren kahren
yok. "Tiz akçe." "Yokdur." "Öküz ver, inek ver, ko‑
yedlerinden doksan kîse akçeye temessük alıp
yun ver." Her nesi bilinirse yekdil olan Arnavud‑
Mustafa Efendi'yi vekil, kendi İslambol'a gidip,
lar yanında; "Aman ağa, bir çift öküzüm var al."
ba‘dehû Arnavud Mustafa Efendi Arnavudlu‑
"Pekiyi üç kuruşa verir misin?" "Aman ağa, otuz ku‑
ğa yazıp altmış Türkçe bilmez Arnavud geti‑
ruşadır." "Ben ziyadeye almam, şimdi ver üç kuru‑
rip ve Fethülislam'da ve tevâbii mukâtaasında
şa." deyip vurmuş topuza. Ne yapsın fukarâ im‑
olan Arnavudlar ile yekdil olup Arnavudları
dad yokdur. Çiftiyle öküz üç kuruşa, inek altmış
karyelere koyuverip ve yanlarına ortak olmak
1 Vidin (Bulgaristan).
2 Metinde 'makhûle' şeklinde geçmektedir.
3 Kladovo (Sırbistan).
4 Nis (Sırbistan).
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5 Mekke ve Medine şehirlerini birlikte ifade eden tabir. Ge‑
nellikle büyük vakıflar kurulurken vakfiyelerinde gelirleri‑
nin bir kısmının Haremeyn'e verilmesi öngörülürdü. Bura‑
da da Haremeyn vakfı olan köyler kastedilmektedir.
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paraya, koyun yirmi para, böyle böyle reâyâyı
bulmasa, karıları bulursa dam içine koyup du‑
man ile kızlara başka başka zina edip gûne‑gûn
zulm‑i taaddî ile malı bir ayda tahsil ve firar
edip şimdi iki bin reâyâdan mücavuz firar kimi
Nemçe'ye, kimi Vidin tarafına, Eflak tarafına
gitmişlerdir. Ve şimdi bir baltacı gelmiş; "Ben
de sene‑i sabıkı üzere aldım. Elbette ben de isterim.
Başınız ile görün." der imiş. Mukaddemâ mâlika‑
ne olmazdan evvel yüz elli beş kîse akçeye il‑
tizâm olur imiş. Şimdi iki yüz yirmi yedi kîse
akçeye iltizâm olurmuş. Ve cümle reâyâ fukarâ‑
sının zulüm iki şeyden. Biri mâlikane sahible‑
ri. Tamah‑ı hama düşüp hem ziyadeye iltizâm

ederler ve hem peşin alırlar. Vekâleten etbaıla‑
rını gönderseler böyle olmaz. Biri dahi kuzât.
Kendileri gitmezler; naib efendileri, gerek
yerlileri göndermeleri. Eğer kendiler gitseler
böyle olmazdır. Üç senedir zahîre kalîl olmak
hasebiyle reâyâ pek zaîf olmuşdur. Velâkin bu
sene‑i mübareke ekinler bek iyidir. Hak Teâlâ
kazadan hıfz eyleye. Âmin.
15 Ca. Mim. Lam.1 sene 1197
Bende

Bende

Seyyid Hâfız Ahmed
kulları

Seyyid İbrahim
kulları

Arz Odası'nda yapılan dinî bir merasime I. Abdülhamid'in, Veliaht Şehzade Selim, oğulları
Mustafa ve Mahmud ile birlikte katılışı. Tespit: Kemal Beydilli.

III. Selim, İki Asrın Dönemecinde İstanbul, ed. Çoşkun Yılmaz, Seçil Ofset, İstanbul, 2010, s. 22.
(d'Ohsson'dan naklen)

1 Cemâziyelevvel.
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EFLAK VOYVODASI'NIN CASUSLARINDAN GELEN BİLGİLER

Avusturya'nın Braşov Palangası'na altı bin tüfek ile altı yüz top gönderdiği, topların
gerekli mahallere dağıtılacağı, Sibin Palangası'nda bir hareketliliğin göze çarptığı, Erdel'de
bulunan Karlsburg Palangası'nda askerî yığınak yapılmaya devam edildiği, Tımışvar'da
da yine askerî bir hareketlilik olduğu ve bu hareketlilikten yakın bir zamanda sefer
olacağının anlaşıldığı, Belgrad'ın karşı tarafında bulunan Zemun'da ise beş yüzden fazla
Avusturya gemisi ve çok sayıda asker ile önemli komutanların bulunduğu, Avusturya'nın
Tuna ve Sava nehirlerinde ölçüm yaptığı, Rusya askerlerinin Macaristan'a girdiği şeklinde
alınan haberleri doğrulayacak herhangi bir emareye rastlanmadığına dair Eflak Voyvodası
tarafından o bölgelere gönderilen iki casusun verdiği bilgiler.
19 Nisan 1783

Eflak Voyvodası'ndan gelmişdir.

Ma‘rûz‑ı abd‑i ahkarlarıdır ki
Diğer ma‘rûz‑ı bendegânemde beyân olun‑
duğu vechile; bundan otuz gün mukaddem ba‘s
olunan iki nefer zimmî casuslardan olup tarîk‑ı
âhardan azîmet ve bu defa muahharan avdet
ve mecîet eden diğer bir nefer zimmînin le‑
de'l‑istintak takrîrinde; 'hudud‑ı Eflak kurbünde
vâki Braşov1 Palangası'na dâhil oldukda Palanga‑i
mezkûreye bundan akdem altı bin tüfenk ile altı yüz
kıt‘a top gönderildiğini ve zikrolunan tüfengleri Pa‑
langa‑i mezbûrede ibkâ ve topları iktizâ eden ma‑
hallere tevzî‘ eylemek üzere tenbih olunduğunu ve
ondan Sibin2 Palangası'na âzim oldukda mahall‑i
mezbûrda ikâmet üzere olan tüccar taifesi ol hava‑
lide olan cûş u huruşu teyakkun edicek bi‑ecmaihim
kumandan cenerale varup kendilerinin memâlik‑i
mahrûsede dad u sitad ve muamelâtları olup ekser
malları münteşiren ecânibde olduğuna binâen bu
âvân‑ı dehşet‑iktirânda ne gûne hareket etmek ik‑
tizâ eylediğini kendilere tefhîm ve talim eylemesini
kumandan‑ı mersûmdan rica eylediklerinde mesfûr
cevabında; 'Devletimizden yevmen fe‑yevmen vâri‑
de olan tenbihât ve vesâyâyı görürsüz. Ben dahi ha‑
kikat‑i hâli bilmem. Ancak şimdilik kendinizi çek‑
seniz isabet edersiz zannederim.' diyerek müşevveş
1 Braşov (Romanya).
2 Sibiu (Romanya).

cevabla mersûmûnu def‘ eylediğini ve ondan sekiz
saat mesafede derûn‑ı Erdel'de kâin Karlsburg3
Palangası'na dahil oldukda mahall‑i merkûmda
etrafdan üstadlar tecemmu‘ ve kesîrü'l‑mikdar top
kundağı ve tüfenk ve fişenk ve arabalar yapdır‑
dıklarını ve öküz ve bargir ecânibe fürûht olun‑
mayıp Nemçe Devleti tarafından me’mûrlara bey‘
olunmak üzere tenbih olunduğunu ve elli arabaya
mahmûlen Beç'den mahall‑i merkûma saltat4 elbise‑
si irsâl olunduğunu ve ondan Tımışvar'a vardıkda
varoşunda ve etrafında sergerdeleriyle maan vâfir
asker sû be‑sû müteferrik olup tedarikât‑ı kaviyye
rü’yeti dâiyesinde olmaları ve cünbüş ve reftârları
sefer ve hareket niyetine delâlet eylediğini ve ondan
Belgrad muvâcehesinde kâin Zemun'a vardıkda
mahall‑i merkûmda mühimmât ve edevât ile mem‑
lû beş yüz mikdarı sefâinden başka vâfirce cemi‑
yet‑i asker ve Nemçeli'nin mu‘teber cenerallerinden
Lavodon Cenerali Feldmareşal ile ismi mechûl diğer
bir nefer ceneral mevcud olup mersûmân tebdilen
mahall‑i merkûmda ikâmet ve vakt‑i leylde beher
şeb bir mikdar şayka ile Pançova'ya5 varup ve bazen
karşıya dahi geçip Tuna nehrinin sularını mesâha
3 Alba lulia (Romanya).
4 Saltat / soltat: Asker, er. Bkz. Özön, a.g.e.
5 Pançova (Sırbistan).
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ve ahyanen Sava nehrine dahi girip kezâlik sularını
mesâha etmek üzereler iken Beç tarafından kendi‑
lere vâride olan tenbihât muktezâsınca mesfûrân
nagehân Zemun'dan nâ‑bedid ve bâlâda mezkûr
sefâini Sava nehrine yukarı çekdirip Zemun'a karîb
mahalde rabt eylediklerini ve casus‑ı mesfûrun av‑
detinde Zemun'dan Eflak hududuna dek mürûr u
ubur eylediği bi'l‑cümle mahallerde bulunan yerli
neferâtına; 'vakt‑i hâcetde mahall‑i me’mûrelerin‑
de hazır bulunmak şartıyla herkes yerli yerine ve
me’vâlarına ric‘ate izn ü ruhsat verilmesini' mu‑
tazammına Beç tarafından tenbihât vâride olduğu
mesmûu olduğunu ve geşt ü güzâr eylediği bi'l‑cümle
enhâ ve mevâki‘de Rusya askerinin Macar'a duhû‑
lü bundan akdem şâyi‘ olduğuna binâen kazıyye‑i
mezkûreyi gereği gibi dikkat ile taharrî eylemiş‑
ken bir türlü eseri olmadığını ve erâcîf‑i sahteden
idüğü her tarafdan kendine ihbar olunduğunu
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ve Nemçe Çasarı birkaç binden ibaret bir bölük
süvari askerin müceddeden icad ve ihdâsı sade‑
dinde olduğu mesmûu olduğunu" inhâ ve takrîr
etmekle ber‑vech‑i müstefâd ve mebsût harf
be‑harf mazbût kılındıkdan sonra vâcibe‑i zim‑
met‑i ubûdiyetim ve farîza‑i uhde‑i sadakat
ve istikâmetim olduğu vechile ma‘rûz‑ı hâk‑i
pâ‑yı merâhim‑ihtivâ‑yı veliyyü'n‑niamânele‑
ri kılındığı muhât‑ı ilm‑i ilhâm‑âşinâ‑yı kâi‑
nat‑pîrâ‑yı hidivâneleri buyuruldukda ol bâbda
emr u fermân hazret‑i men lehü'l‑emrindir.
Fî 16 Ca. sene [1]197
(Mühür)
Abdühu
Karaca Nikolai
Voyvoda‑i Eflak
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1863 tarihli Rusya (Ural-Kafkasya) Haritası. Rusça.
BOA. HRT. h 2493.
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RUSLARIN ÇERKES BÖLGELERİNDEKİ İLERLEYİŞİNE DAİR ALINAN HABERLER

Rusların Çerkes diyarında Karav'da oturan generalinin emri altında oldukça fazla asker
bulunduğu, Ruslarla Çeçen denen Lezgiler arasında bir iki defa muharebe olup, Rusların
çok kayıp vererek geri çekildiği, Ananur yolunun Ruslar tarafından genişletilerek tamir
edildiği, Rusların Kanık nehri kenarında iki kale inşa ederek Dağıstan ahalisini tazyik
etmek suretiyle kendilerine tabi kılma sevdasında oldukları, Açıkbaş Hanı'nın teşviki ile
Açıkbaş memleketinde mevcut bir piyade yolunu genişletmeyi planladıkları, böylece bu
yoldan kimsenin haberi olmadan geçirecekleri asker vs.nin bir kısmı ile Faş ve Sohum
taraflarına yöneleceklerine dair Çerkes ve Mozdok'dan gelen Halil isimli casusun verdiği
bilgiler.
24 Ocak 17841

İşbu şehr‑i Saferu'l‑hayrın gurresinde Çerkes ve Mozdok derûnlarından gelen
Halil nâm mu‘temed casusumuzun takr[îr]idir.
"Moskovlu cenerali Çerkes içinde Karav nâm
mahalde ikâmet üzere olup maiyyetinde olan
asâkir‑i menhûsesinin hadd ü kemmiyeti haric‑i
hayta‑i add ü şümâr ve Ejderhan ve Kızlar2 ve
Mozdok3 nâm mahallerde müctemi‘ olan leşker‑i
bî‑pâyândan mâadâ Çerkes vilâyeti ve Os4 taifesi
tâ Cebel‑i Ananur haddine gelinceye dek asker‑i
hezîmet‑eserleri ile mâlâ‑mâl olup Çeçen tabir
olunan Lezgi taifesiyle bir iki def‘a muhârebe ve
mukâtele edip vâfir kefereleri helâk olmakla tai‑
fe‑i mezbûreye zafer‑yâb olamayıp me’yûsen avdet
etdiler. Lâkin elli altmış kadar esirlerine dest‑res
olmalarıyla onları intihâb5 etdiler. Ananur6 tarîkı‑
nın tamîr ve tevsîini iki ay zarfında tekmîl etdiler.
Tarîk‑ı mezkûrun vüs‘at ve füshati iki araba peh‑
lû pehlû güzâr eder. Tiflis'e gelen askerleri Lezgi
taifesinin memerr ü ma‘berlerinde muhafız tayin
olunmuş olup Kahit7 hududunda Lezgi taifesinin
Car nâm karye karşısında nehr‑i Kanık kena‑
rında iki mahalde kal‘a bina edecekler ve Rusya
askeri vaz‘ ve Dağıstan ahalisini tazyik ederek

kendilerine tebaiyyet etdirmek sevdâsındadırlar ve
eyyâm‑ı baharda niyyet‑i fâsideleri Çerkes ve Os
derûnunda Açıkbaş'da8 Race tabir olunan nâm ma‑
halden vürûd edecek nihânî bir tarîk‑ı mazîk olup;
'Bu tamir olduğu suretde derûn‑ı Açıkbaş'a külliyet‑
li asâkir‑i menhûse ve top ve cebehâne öyle gelir ki
hiçbir kimse vâkıf olamaz.' deyu Açıkbaş Hanı'yla
bi'l‑mükâtebe müşâvere ve Han‑ı mersûmun tergîb
ve delâletiyle Ananur tarîk[ı] misillü tevsî‘ ve tamir
etmek üzere evvel baharda mübâşeret edeceklerdir.
Ve asılda tarîk‑ı mezbûr piyâde yolu olup sâî gi‑
der gelir idi. Tamir ve tevsî‘ müşâveresini etdikden
sonra; 'Kimse vâkıf olur.' mülâhazasıyla külliyen
men‘ ve yasak etmişlerdir ve bu Race tarîkı tarîk‑ı
Ananur misillü tevsî‘ olundukda bir gürûh asker‑i
menhûsları top ve mühimmâtlarıyla Açıkbaş'a ve
bir bölük leşker‑i âkıbet‑hızlânları tedarik‑i azîme
ve top ve mühimmât‑ı habîseleriyle doğru Faş9 ve
Sohum10 taraflarına teveccüh edeceklerini sahîhan
mu‘teberlerinden haber aldım." deyu takrîr eder.

1 Bu belgede tarih mevcut olmadığından belgenin ekli bulun‑
duğu HAT, 25/1251-J kodlu belgenin tarihi esas alınmıştır.
2 Kizlyar (Rusya).
3 Mozdok (Rusya).
4 Osetler. Bkz. Abdullah Saydam "Osetler", DİA, 2007, C. 33,
s. 437-438.

5 Yağmalama.
6 Ananuri (Gürcistan).
7 Kaheti (Gürcistan).
8 İmereti (Gürcistan).
9 Poti (Gürcistan).
10 Sokhumi (Gürcistan).
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EGE ADALARI İLE İZMİR'DEKİ AHALİ VE YÖNETİCİLERİN AHVALİ HAKKINDA BİR
GÖREVLİ TARAFINDAN GİZLİCE YAPILAN TEFTİŞ

Akdeniz adalarını gizlice teftiş etmekle görevlendirilen bir kimsenin; Gelibolu, Midilli,
İzmir, Sakız, Kuşadası, İstanköy, Rodos, Bozcaada, Limni ve Şarköy'de yöneticilerin
ahaliye muamelesi, halkın yöneticilerden şikâyetleri veya memnuniyetleri ile Müslüman
ve Müslüman olmayan ahali arasındaki ilişkiler hakkında memuriyeti gereği hazırlayıp
sunduğu yazı.
27 Mart 1784

Bâ‑emr‑i veliyyü'n‑niamî Akdeniz adalarının tefahhusuna sırran me’mûr olduğum havâdisin hulâsasıdır.
Âsitâne‑i Aliyye'den Gelibolu'ya dâhil‑i
bendeleri oldukda gerek ahalisinden fukarâ ve
zuafâ ve reâyâ kulları cümle şakirlik getirip
Padişah‑ı âlem‑penâh efendimizin devam‑ı
devlet ed‘iyelerinde dâim ve veliyyü'n‑niam
efendimden şâkir bendegânîde[n] oldukları
bî‑iştibâhdır. Eceabad nahiyesinde Kirte1 Voy‑
vodası Saray‑ı Hassa Hasekilerinden Bostanî
Ahmed Ağa demekle ma‘rûf kimse ve Gelibolu

Baruthâne Çorbacısı Ali ve Seddülbahr'de hatib
muâvenetleriyle Kumburnu'na iki aded kayık
yanaşdırıp vaz‘‑ı hınta eylediklerini Boğazhisar
Gümrük Emini Ömer Efendi'ye ahalileri haber
verdikde yedişer çifte iki aded piyade donatıp
ol mahalle irsâl eyledikde mezbûr kayıklar firar
eyleyip piyadeler geriye boş avdet eylediğini
muhbir‑i sâdıklar bu kullarına haber vermişdir.
Emir Sultanımındır.

Midilli hulâsasıdır.
Midilli derûnunda Nâzır Ömer Ağa ve ge‑
rek Kalonya'da2 Bekir Ağa ve Hâkim Efendi'nin
hâl‑i keyfiyetler[i] sırran sual olunup ve Nâzır
Ağa'dan ve Bekir Ağa'dan ve Hâkim Efendi'den
cümlesi hoşnud ve razı olup; "Bu kulları ol câ‑
nibe varmazdan yirmi gün mukaddem Permar3

Körfezi'nden Nâzır Ömer Ağa'nın yeğeni Mustafa
nâm kimse bir kayık revgan‑ı zeyt kefereye verdi."
deyu ahalileri haber verip bu kulları dahi sırran
tefahhus edip vâkiü'l‑hâl olduğu bendelerinin
dahi ilmi muhit olmuşdur. Emir Sultanımındır.

Hulâsa‑i İzmir
İzmir'e dâhil‑i bendeleri oldukda sırran te‑
fahhus olunup dâhil‑i bendelerinden on beş
gün mukaddem Cezayirliler ile Zantalı4 kefe‑
resi Frenk mahallesinde birbirleriyle niza‘ ey‑
leyip üç nefer İslâmı Zanta keferesi bilâ‑cürm
katleyledikde ve katlolunanın birisi Voyvoda
Ağa'nın Bölükbaşısı kocabaş dimekle ma‘rûf ve
birisi şürefâdan Cezayirli ve bir dahi ayakdaşı
bu üç nefer kimseler bilâ‑cürm katlolundukdan
sonra kalyoncu ve Cezayirliler ve cümle Müs‑
limler ayağa kalkıp şer‘an bir kefere asdırmışlar.

Nizâa müeddî budur. Hâlâ kefere taifesi pür‑si‑
lah Frenk Mahallesi'nde gezerler. Keyfiyet‑i hâl
böyledir. Ve fukarânın hâl‑i keyfiyetleri sırran
sual olunup fukarâya zulm [ü] taaddî eden hâlâ
Müftü ve Baş A‘yân Osman Efendi‑zâde Halil
Efendi ve hâlâ Hâkim Molla Efendi nâm kim‑
selerdir. "Zulm [ü] taaddî eden" deyu ahali‑i fu‑
karâ haber verip tefahhus olundukda vâki‘‑i hâl
minvâl‑i meşrûh üzere olduğu ilm‑i bendeleri
olmuşdur. Emr u fermân Sultanımındır.

1 Alçıtepe (Çanakkale).
2 Kalloni (Midilli - Yunanistan).

3 Perama (Midilli - Yunanistan).
4 Zakinthos (Yunanistan).
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Hulâsa‑i Sakız
Sakız adasına dâhil‑i bendeleri oldukda on
gün derûnunda geşt [ü] güzâr edip sırran tefah‑
hus olundukda; "Reâyâ kefereleri bazı ve bazı ehl‑i
İslâmın dükkânların ellerinden alıp Müslümanlar
salaşlar içinde kalıp hâlleri diğer‑gûn olmuşdur
yamakların." deyu haber verdiklerinde kulları

dahi sırran tefahhus eyleyip hâkim ve muhas‑
sıl müsâadeleriyle reâyâ kefereleri yamakâna
dâima rencide üzere olduğunu kullarının aynı
şümûlleri olmuşdur. Emr u fermân devletli Sul‑
tanımındır.

Hulâsa‑i Kuşadası
Kuşadası'na bendeleri dâhil oldukda fukarâ‑
nın ahvâl‑i keyfiyetleri sırran tefahhus olunup
Midillili Kara Hâfız Mehmed Efendi dimekle
ma‘rûf naib efendi nâm kimsenin zulmünden
fukarânın hâlleri diğer‑gûn ve tüccar taifeleri‑
nin dahi zulmü kezâlik diğer‑gûn olup mezbûr
naib efendi kapudan paşa hazretlerinin tercü‑
manı tarafına hafiyyeten bir tahrirât yazıp Laz
Memiş nâm kimseyi matlûb edip bir takrîb
Laz Memiş'i Ada‑i mezbûra getirip fukarâ ve

reâyâdan bilâ‑emr ve bilâ‑sened otuz kırk kîse
akçe tecrim edip aldığından başka ahali‑i vilâ‑
yeti on bin kuruşa kat‘‑ı nezîre bend edip ve bu
kanaat etmeyip cebren‑leh ahalilerin cümlesi‑
ne şart verip gerek kendiden ve gerek hâkim
efendiden devlet tarafına ve Hasan Paşa hazret‑
lerinin taraf‑ı devletlerine şikâyet eylememek
için fukarâyı bu hâle koyup hâl‑i keyfiyetleri bu
minvâl üzeredir. Bu kullarının dahi ilmi muhit
olmuşdur. Emr u fermân Sultanımındır.

Hulâsa‑i İstanköy
İstanköy Adası'na dâhil‑i bendeleri olduk‑
da ahali‑i fukarânın ahvalleri sırran tefahhus
olunup voyvodası olup Celebkooğlu nâm kim‑
se gerek fukarâ‑yı Müslime ve gerek reâyâya
ve tüccarlarına ve sair Ada üzerinde olan kurâ
ahalilerine eylemediği zulm [ü] taaddî kalma‑
yıp tercüman ile yekdil olup kendi sefînesinin
salyanesine kanaat eylemeyip ahali‑i Müslim ve

reâyâdan bilâ‑ücret sefînesini donatıp ve kor‑
san cânibine gitmeyip tercümanın kâğıdı ile
sefîneye kereste tahmîl edip tercümanın vilâ‑
yeti tarafına gitmişdir. Fukarânın ahvâlleri di‑
ğer‑gûn olup hâl‑i perişanları bu minvâl üzere
olduğu bendelerinin dahi ilmi muhit olmuşdur.
Emr u fermân Sultanımındır.

Rodos hulâsasıdır.
Rodos Adası'na dâhil‑i bendeleri oldukda
sırran fukarânın ahvâlleri sual; "Voyvodası olan
Murabıtoğlu el‑Hâc Hüseyin nâm kimse fukarâ ve
reâyâları 'Ben gemi yapdırıyorum.' deyu Heleke ve
Herke ve Meis ve Sönbeki adaları reâyâlarını pe‑
rişan eylediğinden başka ve Sönbeki Adası'nda bir
kilise yapdırılıp neccarları ve taşçıları dahi Rodos
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cânibinden tayin olunmuşdur. Kendinin hîlesin setr
için ayda bir kere hüsn‑i hâline arz alır ve hâki‑
mü'ş‑şer‘ olan efendi hazretleri kendi arzı bâlâsın
mezbûrun hüsn‑i hâline arz verir." deyu ahalile‑
rinin muhbir‑i sâdıklarının haber verdikleri
vâki‘‑i hâl olduğu bendelerinin ilmi muhit ol‑
muşdur. Emr u fermân Sultanımındır.
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Bozcaada'nın hulâsasıdır.
Bozcaada derûnuna dâhil‑i bendeleri olduk‑
da derûn‑ı kal‘a ahalileri emn [ü] emân olup
yeniçeri ağası hıfz [u] hırâset edip bir kimse‑
nin zulm [ü] taaddîsi yokdur. Ahalileri devam‑ı
devlet‑i Padişahîye duaya meşgullerdir. Emir
Sultanımındır.

Limye Adası ahalileri emn ü rahat olup bir
kimsenin gerek fukarâya ve gerek reâyâya zul‑
mü olmayıp hâkiminden ve â‘yânından şâkirlik
ederler. Emir Sultanımındır.

Şarköyü
Şarköyü ahalileri gerek Müslim ve ge‑
rek reâyâ cümlesi şâkirler olup bir kimseden
zulm [ü] taaddîleri olmayıp devam‑ı devlet‑i

Padişahîye duaya meşgullerdir. Emir Sultanı‑
mındır.
5 Ca. sene 11981.

Ege Adaları haritası.
BOA. HRT. h 1010.

1 Tarih belgenin arka yüzünde yazılıdır.
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SADRAZAM'IN, PADİŞAH'TAN SEFER KONUSUNU MAHREM OLMAYANLARIN
YANINDA KONUŞMAMASINA DAİR NİYAZI

Sadrazam'ın, 'Canikli Ali Paşa'nın Enderun'daki adamları vasıtasıyla Padişah'ın kendine olan
itimadını araştırttığı' örneğini vererek ve halkın Enderun'dan sızan bilgilere 'Padişah'ın
ağzından duyulmuş bilgi' gözüyle baktığını belirterek sefer konularını mahrem olmayan
kişiler yanında konuşmaması niyazına dair Sultan I. Abdülhamid'e sunduğu arz ve
Padişah'ın da 'değil sefer, devlete ait en küçük bir meseleyi bile mabeynciler ile konuşmadığına'
dair bu arz üzerine yazdığı hatt‑ı hümayun.
Haziran 17851

Benim Mağrib nâmına dairemde dört mâbeynci var.
Alîmallâh ben anlar ile âfâkî sohbetden mâadâ sefer değil,
devletime cüz’î müteallik saded dahi açmam. Merhûm
cennet‑mekân Seyyid Mehmed Paşa silahdarlığında
ma‘lûm ol gitdi gideli olan silahdarlar ile dahi
söyleşmem. Hemen bilsem doğru çıkarırım. Bakayım
tecrübe eder ve haber alırım. Tabi(?) söyler ise.
Canikli'nin çerağları gitdi. Elbet mel‘ûn ibn‑i mel‘ûn
çokdur. İnşâallâhü Teâlâ mahfîce harice çıkarırım. Siz
de muttali‘ olursanız beni âgâh edesiz. Nizam budur
tamam.
"Sefer edeceğim." ve; "Seferim vardır." deyu
mübarek lisan‑ı hümâyunlarından mahremle‑
rin gayrısı mevcud oldukları hâlde bir kelâm
sudûr etmemesini niyaz ederim. Zira taşra‑
ya aksediyor. Lâkin aksetdiren kimdir, bilsem
bilâ‑izn‑i hümâyun cezasını verirdim. Böyle
hain her kim ise cezasını bulur. Hatta Canik‑
li Ali Paşa; "Acaba şevketli efendimizin benim
hakkımda itimad‑ı hümâyunları nicedir?" deyu
1 Tarih tahminîdir. Belgede adı geçen Canikli Ali Paşa'nın ölüm
tarihi (Bkz. Özcan Mert, "Canikli Hacı Ali Paşa Ailesi", DİA,
C. 7, 1993, s. 151-154) esas alınmıştır.

dâima Enderun‑ı Hümâyun'da tefahhus et‑
dirir olduğunu söylemişler idi. Ma‘lûm‑ı âlî‑
leri buyurulmak için iş‘âr olundu. Enderun‑ı
Hümâyun'da 'sahîh söyler' diyecek bir âdemin
yalan olarak bir rivayeti olsa ve ol rivayetin
hilâfını doğru olarak bu kulunuzdan istimâ‘
eyleseler; "Enderûn'dan haber veren Padişah'dan
işitmişdir; doğru söyler." deyu halk ona itimad
eder. Mücerred ma‘lûm‑ı âlîleri olup sefer ri‑
vayeti ve sefer telaşı izhâr buyurulmamak için
ihtara cesaret olundu. Fermân efendimindir.
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İSTANBUL VE İZMİR'DE YAKALANAN CASUSLAR VE BUNLARA VERİLEN CEZALAR

Tersane Zindanı'ndaki bir Rus casusu ile onun verdiği bilgiler doğrultusunda Beyoğlu'nda
üç bakkal dükkânında eksik tartı bahanesiyle yakalanan casusluk şüphelisi sekiz kişinin ve
İzmir'de Müslüman kıyafetine girip asker yazılıp daha sonra casus olduğu ihbar olunması
üzerine yakalanan bir gayrimüslimin teşhis, sorgu ve suç ispat süreçlerinin ayrıntıları;
bunlardan suçlu görülenlere verilen idam cezaları; suçu olmayanların ise hapisten
çıkarılmaları durumunda diğer casusların uyanması ihtimalini bertaraf için eksik tartı
bahanesiyle başka yere sürülmeleri; bu süreçte Sultan III. Selim ile Sadaret Kaymakamı
arasında yapılan yazışmalar.
29 Ağustos 17911

Kâfirler nefy olsa yine ser‑rişte verir. Şimdilik hapisde
ibkâ oluna. Sahîh casusların refikleri bulundukda
cümlesi katloluna.
Şevketli, kerametli, mehabetli, kudretli velinimetim efendim Padişahım
Bundan akdemce Kapudan Paşa kulları ta‑
rafından gelen Moskov casusu Beyoğlu'nda üç
dükkân mahalli haber vermekle noksan dir‑
hem töhmetiyle dükkânlara âdemler gönderi‑
lip üç dükkânda sekiz nefer zimmî bulunmakla
sekizi de ahz ü hapsolunup lâkin işbu üç dük‑
kân sahibleri zimmîlerin isimleri casus‑ı mes‑
fûrun ihbar etdiği isimlerin gayrı olduğundan
casus‑ı mesfûr mahfiyyen Tersane'den getir‑
tilip ahz olunan zimmîlerin sekizi de kendine
gösterildi ve; "Bildiğin casuslar bunlar mıdır?"
deyu sual olundukda içlerinden yedi neferi
için; "Bunlar bildiğim ve gördüğüm âdemler de‑
ğildir ve casus olup olmadıklarını dahi bilmem."
Ancak İngiltere Sarayı karşısında ahz olunan
bakkal için; " 'Moralı Bakkal Yanaki.' deyu haber
verdiğim casus budur." dimekle tekrar cümlesi
hapse vaz‘ olundukdan sonra mesfûr bakkal
1 Tarih tahminîdir.

başka mahalle alınıp biraz tehdidât‑ı ekîde ile
kendine sual ve ibrâm olundukda bir vechile ca‑
sus olduğunu ikrar etmemekle üç dört defa dahi
seksener yüzer değnek urdurulup darb‑ı şedîd
ile tehdid olundu. Yine ikrar ve itiraf etme‑
yip ve Türkçe lisan dahi bilmediğinden tekrar
müşârunileyhden gelen casus getirtilip bir
Rumî lisan bilir ehl‑i İslâmla üçü birden bir ma‑
halle vaz‘ etdirilmekle; "casus‑ı mersûm bakkal‑ı
mesfûra hitâb edip; 'Mektûbları ben sana getirme‑
dim mi?' deyu Rumî lisanla söyleşdiklerinde ona
dahi lisan‑ı mezkûr üzere bi'l‑külliye inkâr edip;
'Ben değilim.' deyu cevab verdiğin" sâlifü'z‑zikr
İslâmdan yanlarına konulan âdem ifade etmek‑
le yine hapse vaz‘ etdirildi. El‑hâletü hâzihî bu
kadar darb‑ı şedîd ve tehdid‑i ekîd ile bir tarîkla
ikrarı mümkün olmadığı muhât‑ı ilm‑i âlîleri
buyuruldukda ne vechile emr u irâde buyuru‑
lur ise fermân şevketli, kerametli, mehabetli,
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kudretli velinimetim efendim Padişahım haz‑
retlerinindir.

lâkin salıverilseler husus‑ı merkûmun intişârı
mahzûru derkâr olmakla noksan dirhem baha‑
nesiyle yirmişer, otuzar gün birer mahalle nefy
ile tahliye‑i sebilleri hususu muvâfık‑ı re’y‑i
sâmî ise fermân şevketli Padişahımındır.

Casus‑ı mersûmun; "Bildiğim âdemler de‑
ğildir." deyu külliyyen inkâr etdiği yedi nefer
zimmînin eğerçi sebîlleri tahliyesi lâzım gelip

***

Sübhânallâh, Kapudan Paşa tarafından gelen casus
haber verdikden sonra tekrar sual ve eziyete ne hâcet?
Geçen gün bunun tertib‑i cezasını yazdım. Ancak
şimdi olmasın, Âsitâne'de olanlar firar eder. Onları
dahi Kapudan Paşa'dan gelen casusa buldurun, ba‘dehû
tertib‑i ceza olunsun. Henüz siz sairleri aramıyorsuz,
bu iki kâfiri halâsa çalışıyorsuz. Bu nasıl hareketdir?
Allâh lâyıkınızı versin!
Şevketli, kerametli, mehabetli, kudretli velinimetim efendim Padişahım
Bundan akdem Kapudan Paşa tarafından
vârid olan bir nefer casusun casus olarak ha‑
ber verdiği kimselerin ahz ü istîsalleri için karşı
Beyoğlu'nda basdırılan üç aded dükkândan ahz
olunan kimselerden yedi neferini; "Bildiğim
değildir." deyu casus‑ı mesfûr ihbar etmekle
mâadâ bir nefer Moralı Bakkal Yanaki zimmî
için; "İşte benim mektûblar getirdiğim zimmî bu
zimmîdir." demiş olmakla mesfûr Yanaki zimmî
ma‘lûm‑ı hümâyunları buyurulduğu üzere da‑
rabât‑ı şedîde ve envâ‘‑ı tehdidât ve tahvifât ile
istintak olundukda casusluğunu bir türlü ikrar
etmeyip; "Casuslukdan ve casuslardan bir vechile
haberim yokdur." deyu külliyyen inkâr ve Kapu‑
dan Paşa tarafından gelen casus‑ı mesfûr dahi
mesfûr Bakkal Yanaki'ye hitâb ile; "Ben getirdi‑
ğim mektûbları sana vermedim mi?" deyu kavl‑i

evvelini tekrar ve mesfûr Yanaki zimmî dahi
yine mektûb maddesini inkârda ısrar eylediğine
binâen bu hâl üzere el‑ân mesfûr Yanaki zimmî
tomruk1 mahbesinde ibkâ ve sâdır olan hatt‑ı
hümâyun‑ı şevket‑makrûnları mantûk‑ı münî‑
fi üzere medhali olmayan mezkûr yedi nefer
zimmîler dahi mahbesde tevkif olunmuş oldu‑
ğu ma‘lûm‑ı âlîleri buyuruldukda Kapudan Paşa
tarafından gelen casus‑ı mesfûr ile Bakkal Ya‑
naki zimmînin Tersane‑i Âmireleri zindanında
işkence ve eziyet olunarak istintak olunmaları
için zindan‑ı mezkûra gönderilmeleri hususu
mu irâde buyurulur yoksa âhar gûne bir suret
mi re’y buyurulur; her ne vechile re’y ve irâde‑i
şahaneleri sünûh eder ise her hâlde fermân şev‑
ketli, kerametli, mehabetli, kudretli velinime‑
tim efendim Padişahım hazretlerinindir.

***
1 Mahfuz mahal, hapishane demektir. Bkz. Sertoğlu,
"Tomruk", a.g.e., s. 340
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Allâh Allâh! Dünkü tahririnizi tekrar yazmak ne
demekdir? Güya ben anlamadım mı? "Çünkü Moralı
inkâr eyledi, bunun kabahati yok." demek istersiniz.
Müslüman için böyle, kâfir için böyle dersiz. Allâh'dan
korkup elinizden siyaset gelmez ise bana cevab verin,
çaresini bulayım. Zira bu devlete yazık değil midir?
Siyaset kalkalı kâffe‑i umûra fesad gelmedi mi?
Evâyilde bu nizam‑ı devlet ve düşmana gâlib olmak
siyaset ile değil midir? Hiç tarih okumadınız mı? Hele
bu mizâc ile devlet bir hâle girmiş ki hiçbir maddeye
dokunulmuyor! Sebeb sizin gibi vehham ve ceban âdemler
olmuşdur! Çünkü diğer casusları buldurmayacaksız,
böyle te’hir abesdir; icrasını edesiz!
Şevketli, kerametli, mehabetli, kudretli velinimetim efendim Padişahım
Kapudan Paşa'dan gelen casus keyfiyetine
dair Atebe‑i Ulyâ'larına takdim olunan takrîr‑i
çâkerî bâlâsına; "Sübhânallâh, Kapudan Paşa ta‑
rafından gelen casus haber verdikden sonra tekrar
sual ve eziyete ne hâcet? Geçen gün bunun tertib‑i
cezasını yazdım. Ancak şimdi olmasın, Âsitâne'de
olanlar firar eder. Onları dahi Kapudan Paşa'dan
gelen casusa buldurun, ba‘dehû tertib‑i ceza olun‑
sun. Henüz siz sairleri aramıyorsuz. Bu iki kâfiri
halâsa çalışıyorsuz. Bu nasıl hareketdir?" mazmu‑
nunda mufassal ve meşrûh hatt‑ı hümâyunları
şeref‑yâfte‑i sudûr olmakla ma‘lûm‑ı bendegâ‑
nem olmuşdur. Çâkerleri; "Kapudan Paşa'dan
gelen casusu tertib‑i ceza etmeyelim." demiyorum.
Haber verdiği Moralı Bakkal zimmîyi getirdip
tomruğa koduk. Sâir beş altı nefer zimmî dahi
mazınna olarak noksân dirhem bahânesiyle ge‑
tirdip kezâlik tomruğa koduk. Cümlesi bir yer‑
de iken Kapudan Paşa'dan gelen mesfûra cüm‑
lesi birden geriden irâet olunup; "Bunların kaçı
sizdendir." deyu sual olundukda mesfûr Moralı
Bakkalı gösterip; "İşte bu dediğim zimmîdir, diğer‑
leri bildiğim değildir." demekle mersûm Moralı

Bakkal tomruğun içerisine gönderilip nice defa
yüzer yüz ellişer değnek darbıyla tehdid olun‑
dukda inkâr eyledi. Ba‘dehû Kapudan Paşa'dan
gelen mesfûr ile bir yere getirilip mesfûr; "Ben
mektûbları sana vermedim mi, niçin inkâr ediyor‑
sun?" dedikde yine inkârda ısrar etmekle arz olu‑
nan takrîrden murâd‑ı çâkerânem bunu beyân
idi. Kaldı ki sairleri keyfiyetleri mesfûrdan sual
olundukda; "Biz yirmi otuz mikdarı zimmîleriz.
Lâkin mersûm Moralı Bakkal'dan gayrının şahsı‑
nı bilmem. Ben mektûbları ona verdim, bilir ise ol
bilir." deyu cevab verir. Bu suretde mâdem ki
mesfûr sairlerin şahıslarını bilmeye ve mersûm
Moralı dahi inkâr ede, haricden kimi tutmalı ve
kimi aramalı ma‘lûm olamıyor. Keyfiyet böylece
idüğü ve şahıslarını bilir olmadığından haricde
kimse bulunamadığı ve bu suretde bunların tev‑
kiflerinde faide olmadığı ma‘lûm‑ı hümâyunları
buyuruldukda bu takdirce her ne vechile emr u
irâde‑i şahaneleri buyurulur ise fermân şevket‑
li, kerametli, mehabetli, kudretli velinimetim
efendim Padişahım hazretlerinindir.

***
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Bu dahi tertib‑i ceza oluna.
Ordudan hiç haber yok... Ne yapıyorlar ve şimdiye
dek tahrirâtları niçin gelmedi? Ve mukaddem emrim
gibi düşman üzerine hareket edecekler midir ve ne
duruyorlar? Duracak günler midir? Ben azîm fikr‑i
ızdırabdayım. Eğer bu sene tekrar cenk olunup ahz‑i
intikam alınmaz ise bu acı kıyamete dek derûndan
çıkmaz. Bu vechile Sadrazam'a şimdi bir kaime yazıp
çifte tatar ile bugün gönderesiz.
Şevketli, kerametli, mehabetli, kudretli velinimetim efendim Padişahım
Kapudan Paşa kullarından gelen bir nefer
casus ve onun haber verdiği Moralı Bakkal
zimmî şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâ‑
yun‑ı şevket‑makrûnları mûcebince biri Balık
Pazarı'nda ve diğeri Fener Kapısı'nda tertib‑i
ceza birle saire ibret kılınmak için şimdi ikisi
dahi gönderildiği.
Mukaddemâ İzmir'de ehl‑i İslâm kıyafetin‑
de asker yazılmış bir zimmînin dahi casus oldu‑
ğu haber verildiğine binâen ihzârı için fermân‑ı
âlî gönderildikde; "Mesfû[r] yerli, yurtlu ma‘lûm
zimmî olup casuslukda alâkası yokdur; asker

yazılması fakrından nâşîdir. Keyfiyet böylece
ma‘lûm olsun. Taleb olunursa yine gönderilir."
deyu tahrirât geldikde; "Casus olmayan hiç ehl‑i
İslâm kıyafetine girer mi?.. Elbette gelsin!" deyu
sâdır olan hatt‑ı hümâyunlarına binâen tekrar
İzmir'e tahrîr olunmuş olmakla bugün mesfûr
dahi İzmir Kadısı'nın ilâmı ve Voyvodası'nın
tahrirâtıyla geldi. Hâlâ tomrukda idüğü ve irâ‑
de‑i hümâyunları üzere bunun dahi saire ibret
kılınması hususunda emr u fermân şevketli, ke‑
rametli, mehabetli, kudretli velinimetim efen‑
dim Padişahım hazretlerinindir.
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EFLAK VOYVODASI'NIN RUSYA'YA TÜCCAR KILIĞINDA CASUS GÖNDERMESİ

Eflak Voyvodası Aleksandr'ın; işlerini son derece gizlilikle yürüten Rusya'dan haber
almanın zorluklarından bahisle yazılı olarak haber gönderecek elemanın dışında bilgi
toplamak üzere iki kişiyi de tüccar kılığında Petersburg tarafına gönderdiğine dair arîzası
ve bunun üzerine Sultan III. Selim'in 'Aferin.' şeklindeki hatt-ı hümayunu.
1 Şubat 1797

Âferîn.
Rusyalının keyfiyât ve etvârlarının sahîhan istihbarına dikkat ve ihtimâm eylemesi hususu taraf‑ı
çâkerîden mahsus te’kîd olunduğuna mebnî Eflak Voyvodası kulları; "Rusyalının esrarlarını ketmde
mübâlağa dikkat ve ihtimâmları olduğundan ol taraflarda olan havâdis‑nüvislerden gayrı bu def‘a
mahsûs iki nefer şahıs dahi tedarik ve celb‑i havâdis zımnında Peterburg1 tarafına irsâl etmiş olduğu"
beyânıyla; "bundan böyle isticlâb edeceği havâdis ve ahbârı Der-bâr‑ı Saltanat'a peyderpey inhâ edeceğin"
işbu arîzasında tahrîr eder. Fî-nefsi'l‑emr Rusyalı tarafından celb‑i havâdise dikkat ve ihtimâmı bâis‑i
tahsîn olduğu iş‘ârıyla ba‘d‑ezîn dahi bu keyfiyete ziyade itinâ ve dikkat eylemesi hususu taraf‑ı
çâkerânemden Voyvoda‑i merkûma te’kîd ve tenbih olunacağı muhât‑ı ilm‑i âlîleri buyuruldukda
fermân hazret‑i men lehü'l‑emrindir.

Ma‘rûz‑ı çâkerîdir ki
Lâzıme‑i mer‘iyyeden olduğu üzere ahvâl‑i
düvele kesb‑i ıttılâ‘ ve etvâr ve keyfiyetlerinden
isticlâb olunan âsâr ve ahbârın peyderpey hâk‑i
pâ‑yı devletlerine arz ve iş‘ârına mübâderet ile
Moskov Kralı'nın2 câ‑nişîn‑i hükûmet olduğu
demden beri ricâl‑i devletine olan muâmele ve
düvel‑i saireye muvâlefesi keyfiyetleri ile etvâr
ve harekâtı ve ahali‑i memâlikinin dahi Kral‑ı
mûmâileyhe zâhir olan evzâ‘‑ı i‘tibârları hâlâtını
tashihe bezl‑i makderet ile arz ve iş‘ârda ağyâ‑
rı âşinâ etmekden gâyetü'l‑gâye ketm ü ihfâya
dikkat kılınmak vesâyâlarını muhtevî ib‘âs ve
ihsân buyurulan kâime‑i sâmiye‑i veliyyü'n‑ni‑
amâneleri zîb‑efzâ‑yı râha‑i tevkîr‑i abd‑i sada‑
kat‑semîrleri olmuşdur. Ahvâl‑i düvelden istic‑
lâb‑ı ahbâr hususunda lâzıme‑i zimmet‑i sada‑
katim olduğu üzere dikkat ve ihtimâma ibtidâr
takdim‑i cümle‑i a‘mâl‑i çâkeriyetim kılındığı
ve hâk‑i pâ‑yı devletlerine arz ve takdime ictirâ
olunduğu üzere Moskovlunun ahvâlini istıtlâa
her ne kadar dikkat ve gayret olunur ise taife‑i
mezkûrenin erkânı havâdis ve ahbârlarından
ser‑rişte vermemek emrine kemâl‑i dikkatle‑
ri olmakdan nâşi bu bâbda dahi ibrâz‑ı sadakat
ile icra‑yı vezâif‑i ubûdiyete dikkat ve celb‑i
ahbâr için vücûh‑ı mütenevvia ile iktizâ eden
1 St. Petersburg (Rusya).
2 I. Pavel (Pavel Petroviç).

tedâbire bu tarafa vürûdumdan beri derkâr ve
içeriden havâdis tahrîri için muharrir tedari‑
kinde masârife bakılmayıp sa‘y ve ibtidâra bezl‑i
iktidar ve takrîren ve tahrîren destres olduğum
âsâr ve ahbâr ol havaliye dair arz ve iş‘âr kılı‑
nan havâdisden bedîdâr olup Rusyalı cemî‘ ah‑
vâlde umûrlarını istitâra ziyade dikkatlerinden
evrâka mastûr havâdis hududlarından çıkarmak
gâyet müteassir idiğine binâen tedariki tedbîri‑
ne sa‘y ve ibtidâr olunan havâdis‑nüvîse iktifâ
olunmayarak bu esnâda gâyet hafî olmak üze‑
re ticaret tarîkı ile iki şahıs dahi tertib ve ancak
celb‑i havâdis ve ahbâr dâiyesine mülâbis olarak
Petreburg cânibine müteâkiben irsâl olunup
bi‑mennihî Teâlâ gerek tahrîren ve gerek takrî‑
ren makdûr‑ı çâkerânem olduğu üzere istıtlâ‘‑ı
ahbâr ve âsâra bezl‑i iktidar kılınıp bundan böy‑
le dahi destres olduğum havâdis mektûm ve hafî
olmak üzere bi‑tafsilihâ hâk‑i pâ‑yı devletlerine
arz ve takdim kılınacağı muhât‑ı ilm‑i devletleri
buyurulmak zımnında arîza‑i çâkeriyete mücâ‑
seret kılınmışdır. İnşâallâhü Teâlâ vâsıl‑ı nezd‑i
devlet ve manzûr‑ı ayn‑ı inâyetleri buyurulduk‑
da emr u fermân devletli, inâyetli, merhametli,
atûfetli, veliyyü'n‑niam, kesîrü'l‑kerem efendim
Sultanım hazretlerinindir.
(Mühür)
Bende‑i Hudâ
Aleksandr
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HOTİN, BENDER, İSMAİL, KİLİ, AKKİRMAN VE BELGRAD KALELERİNİN
DURUMLARINI ÖĞRENMEK ÜZERE TEBDİLLER GÖNDERİLMESİ

Hotin, Bender, İsmail, Kili, Akkirman ve Belgrad kalelerinin fiziki sağlamlık durumları ve
mühimmat ihtiyaçları ile ilgili hususları gizlice araştırmak üzere tebdiller gönderileceği,
bu tebdillerin ellerine verilecek talimatnamenin bir suretinin Padişah'a arz edildiği,
tebdiller döndüğünde verecekleri bilgilerin de yazılı olarak derhâl Padişah'a sunulacağına
dair arz yazısının üzerine Sultan III. Selim'in 'Böyle olmalıdır.' şeklindeki hatt-ı hümayunu.
12 Nisan 1797

Böyle olmalıdır.
Şevketli, kerâmetli, mehâbetli, kudretli velînimetim efendim Padişahım
Hotin ve Bender ve İsmail2 ve Kili3 ve Ak‑
mahsus kaimeler tastîriyle isti‘lâm olunacağın‑
kirman kal‘aları mühimmâtının peyderpey ter‑
dan başka emr‑i şahaneleri üzere kılâ‘‑ı hamse‑i
tib ve mahallerine irsâllerine ikdâm olunacağı‑
mezkûreye taraf‑ı çâkerânemden mu‘temed
na dair bundan akdemce takdim‑i hâk‑i pâ‑yı
tebdiller irsâliyle bina ve mühimmât maddele‑
mülûkâneleri kılınan takrîr‑i çâkerî bâlâsına;
rine müteallik kâffe‑i hâlât sırran dahi taharrî
"gelecek sene gayret olunarak serhaddâtın kâffe‑i
olunacağına binâen irsâl olunacak tebdillerin
levâzımât ve istihkâmâtlarının ardı alınmasına ve
yedlerine i‘tâ kılınacak ta‘limâtın sureti man‑
baharda taraf‑ı çâkerânemden hafiyyeten adamlar
zûr‑ı şahaneleri buyurulmak için takdim‑i hâk‑i
tayin olunup her birlerinin binaları ve levazımâtla‑
pâ‑yı mülûkâneleri kılındığı ve tebdiller kulla‑
rının noksanları ve neferâtlarının keyfiyetleri gere‑
rının avdetlerinde takrîrleri kaleme aldırılıp
ği gibi etrâfıyla tecessüs ve taharrî olunup taraf‑ı şa‑
tafsil‑i ifâdâtları derhâl huzur‑ı hümâyunlarına
hanelerine bildirilmesine ikdâm olunmasını" âmir
arz ve iş‘âr olunacağı ve bu sene‑i mübâreke
hatt‑ı hümâyun‑ı şevket‑makrûnları şeref‑yâf‑
sayfında serhaddât‑ı mezkûre mühimmâtının
te‑i sudûr olmuş idi. El‑hâletü hâzihî mevsim‑i
peyderpey irsâliyle levâzım‑ı istihkâmâtlarının
bahar duhûl edip kılâ‘‑ı hamse‑i mezkûreye
itmâmına cidd‑i tâm ve sarf‑ı sa‘y‑ı mâlâ kelâm
müretteb ve derdest‑i i‘mâl olan edevât ve mü‑
kılınmak akdem‑i efkâr‑ı bendegânem idüğü
himmâtın irsâlleri vakti hulûl etmekle kılâ‘‑ı
ma‘lûm‑ı hümâyunları buyuruldukda fermân
merkûmenin ve ale'l‑husus Belgrad Kal‘ası'nın
şevketli, kerâmetli, mehâbetli, kudretli velîni‑
istihkâmâtına dair bilinmesi lâzım olan keyfiyât
metim efendim Padişahım hazretlerinindir.
alenen kılâ‘‑ı hamse‑i mezkûre muhafızlarına
14 Şevval 12114
ve Belgrad Muhafızı'na taraf‑ı çâkerânemden
1

1 Khotyn (Ukrayna).
2 Izmail (Ukrayna).

3 Kiliya (Ukrayna).
4 Tarih, belgenin arka yüzünde yazılıdır.
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FRANSA TARAFINDAN MORA, BOSNA, ARNAVUTLUK VE VİDİN TARAFLARINA
GÖNDERİLECEĞİ HABER ALINAN DİL BİLEN CASUSLARA KARŞI UYANIK
BULUNULMASI

Fransa tarafından Mora, Bosna, Arnavutluk, Vidin vs. taraflara gönderileceği devlet
tarafından haber alınan dil bilen casuslara karşı dikkatli ve uyanık bulunulması ve
bunların ele geçirilmesine dair gönderilen fermanın gereği olarak bölgedeki görevlilerin
yazı ile uyarıldığı, ayrıca Semendire sancağındaki Belgrad ve Özice metropolit, knez ve
kocabaşılarına da, şüpheli şahısları dikkatle takip ve tespit edip mütesellim ve voyvodalara
bildirmeleri hususunda sözlü olarak tembihte bulunulduğu hakkında Belgrad Muhafızı
Hacı Mustafa'nın tahriratı.
15 Haziran 18011

Devletlü, inâyetlü, atûfetlü, re’fetlü, veliyyü'n‑niam, amîmü'l‑himem efendim
Sultanım hazretlerinin hâk‑i pâ‑yı devlet‑iştimâllerine
Gâyet‑i tevkîr u tafhîm ve nihâyet‑i teb‑
tenbihâtını şâmil irsâline inâyet ve ihsân buyu‑
cîl ü ta‘zîm ile şerâit‑ı sıdk u hulûs ve zavâbıt‑ı
rulan bir kıt‘a emirnâme‑i sâmileri râha‑ârâ‑yı
rıkkıyyet‑i mahsûsam arz u takdim ve lazıme‑i
enâmil‑i vusûl ve mazâmîn‑i aliyyelerine ıt‑
zimmet‑i sadıkânem olan istidâme‑i eyyâm‑ı
tıla‘‑ı ubeydânem muhît ve meşmûl olmağın
ömr ü devlet ve ikbâl ve istizâde‑i hengâm‑ı
tıbk‑ı fermûde‑i aliyye ve ayn‑ı irâde‑i seniyye
mecd ü übbehet ve iclâlleri daavâtı bi‑hulû‑
üzere amel ve hareket ve muhâberesi lazım ge‑
si'l‑bâl te’diye ve tetmîm kılındığı siyâkında
lenlere keyfiyet‑i mezkûre hafîce tahrîr ve iş‘âr
ma‘rûz‑ı çâker‑i müstedîmleridir ki;
olunduğundan gayrı el‑hâletü hazihî uhde‑i çâ‑
kerânemde olan Semendire3 Sancağı dahilinde
Benim devletlü, inâyetlü, atûfetlü, re’fetlü,
vâki‘ Belgrad ve Özice4 metropolidi ve nevâhi
veliyyü'n‑niam, amîmü'l‑himem efendim Sulta‑
knezleri ve kocabaşıları dahi sırren ve alenen ta‑
nım hazretleri:
harrî ve tecessüs ederek ol misillü casus olduğu
Fransa keferesi muktezâ‑yı hiyel ü hadîatleri
mazanne olunacak kimse zuhurunda nevâhi‑i
üzere lisan‑âşina ofiçyaller2 tertîb edüp tebdîl‑i
mezkûrede olan mütesellimler ve voyvodaları‑
hey’et olarak tecessüs‑i ahvâl zımnında Mora ve
mıza derhâl ihbâr birle ele getürülmeleri emrine
Bosna ve Arnavudluk ve Vidin vesâir ol havâli‑
mübâlağa ile ihtimâm ve dikkat eylemeleri her
ye tesrîb edecekleri vâsıl‑ı sem‘‑i Devlet‑i Aliy‑
birlerinin gûş [u] hûşlarına ilkâ olunarak ser‑i
ye olmağla keyfiyet‑i mezbûre Bosna vâlisine
mû terâhî ve tekâsülden mübâadet ve ictinâb ey‑
ve İnebahtı muhâfızı ve Arnavudluk'da kâin
lemeleri ekîden tenbîh olunarak taraf‑ı bende‑
vüzerâ‑yı izâm vesâir iktizâ edenlere icâleten
gânemden dahi kemâl mertebede müdekkıkâne
mekâtîb‑i sâmiye tahrîriyle beyan ve iş‘âr ve her
taharrî ve tecessüs etdirilmekden hâli olunma‑
birleri mutabassırâne hareket ibrâzıyla o makûle
yacağı beyânı vesîle‑i ibrâz‑ı hulûs ve rıkkıyye‑
casusları tecessüs ve taharrî ederek ahz ü girift
tim olmuşdur. İnşâallâhü Teâlâ ma‘lûm‑ı veliy‑
eylemeleri tavsiye ve tezkâr buyurulduğu be‑
yü'n‑niamâneleri buyuruldukda ol bâbda emr u
yan birle müşârûnileyhim hazerâtı ve sair lazım
fermân devletlü, inâyetlü, atûfetlü, re’fetlü, ve‑
gelenler ile mahfiyyen iktiza eden muhâberâtı
liyyü'n‑niam, amîmü'l‑himem efendim Sulta‑
icra ve gereği gibi mutabassır ve müteyakkız
nım hazretlerinindir.
bulunmağa itina ederek o makûle düşman ca‑
Bende
susları kemal‑i dikkat ile ale'd‑devâm taharrî ve
El‑Hâc
Mustafa
tecessüs ve ahz ü girift olunmak vesâyâ ve
Muhâfız ve Muhassıl‑ı Belgrad hâlâ
1 Bu belgede tarih mevcut olmadığından belgenin ekli bulun‑
duğu HAT, 45/2219‑A kodlu belgenin tarihi esas alınmıştır.
2 Zabit, subay. Bkz. Özön, a.g.e.

3 Smederevo (Sırbistan).
4 Užice (Sırbistan).
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İPSİLANTİ'NİN CASUSLARININ ORTAYA ÇIKARILMASI

İpsilanti'nin İstanbul ve civarında bulunan casuslarının Divan Tercümanı vasıtasıyla
araştırılıp ortaya çıkarılması hususunda Sultan III. Selim'in hatt‑ı hümayunu.
30 Ağustos 1806 1

Kaymakam Paşa
Demin sana bir şey tenbih eyleyecek idim, hâtırımdan
çıkmış. Şu İpsilanti2 hınzırının elbette İstanbul'da
ve etrâfda casus ve tarafgiri olarak hayli mel‘anetler
vardır. Arhondeler3 birbirinin hâlini ve mahrem‑i
esrârlarını güzel bilirler. Hususan Divân Tercümanı
dekâyık‑ı umûra vâkıf ve mezâyâ‑yı maslahata ârifdir.
Elbette İpsilanti casuslarını ve tarafgirini bilir. Milel-i
selâseden ve İslâm'dan bu makûle adamlar her kimler
ise harice çıkarıp tas[h]îh eyleyip bana bildiresin.
Tercüman'a sual eyleyip tahkik eylemesini tarafımdan
tenbih eyleyesin.

1 Tarih tahminîdir. İpsilanti'nin Eflak Voyvodalığı'ndan ikinci azil tarihi (Bkz. Johann Wilhelm Zinkeisen,
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, C. 7, çev. Nilüfer Epçeli, Yeditepe Yayınları, 2011, s. 285) esas alınmıştır.
2 Konstantin İpsilanti. Fenerli Rum ailelerden, Eflak Voyvodası. Voyvodalıktan azli üzerine Rusya'ya kaçmıştır.
3 Arhont: Eski Yunanistan'da en yüksek dokuz devlet görevlisinden her biri. Bkz. Büyük Türkçe Sözlük (İnternet), TDK.
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KABAKÇI MUSTAFA İLE FRANSA ELÇİSİ'NİN GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA ALINAN
HABERLER

Padişah'ın Lalası'nın; Kabakçı Mustafa ile Fransa Elçisi'nin görüşmelerinin tahkik
edilmesi hakkındaki emir üzerine, birkaç defa görüştüklerinin tesbit edildiği ancak ne
konuştuklarının bilinmediğine dair arzı.
13 Temmuz 1808 1

Benim inayetli, mürüvvetli oğlum hazretleri
Fransa Elçisi ile Kabakçı'nın mülâkâtı hu‑
susu tahkik olunması ihbar buyurulmuş. Evvel
emirde Elçi Kabakçı'ya varıp mülâkât eylemiş.
Ba‘dehû Kabakçı dahi Elçi'nin sahilhânesine
varıp mülâkât eylemiş. Aralık'da Daniska'nın(?)
haberiyle bir defa ve âhar haberler ile iki defa Elçi,
Tercüman'ını Kabakçı'ya göndermiş. Ba‘dehû

Elçi kendi sahilhânesinde Kabakçı'ya ziyafet
eyleyip Kabakçı dahi Elçi'nin etbaına otuz[ar
ve] ellişer rub‘iyye vererek bin kuruş mikda‑
rı bahşiş vermiş. Bu mikdarı ma‘lûm ancak ne
gûne sohbet eyledikleri ma‘lûm değildir. Bun‑
dan sonra bir gûne haber alınır ise der‑akab
iş‘âr olunur efendim.

III. Selim.

III. Selim, İki Asrın Dönemecinde İstanbul, ed. Çoşkun Yılmaz, Seçil Ofset, İstanbul, 2010, s. 98.
(TSM, nr. 17/59'dan naklen)

1 Tarih tahminîdir. Kabakçı Mustafa'nın ölüm tarihi (Bkz.
Kemal Beydilli, "Kabakçı İsyanı", DİA, C. 24, 2001, s. 8-9)
esas alınmıştır.
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KAHVEHANELERİN TEBDİLLER TARAFINDAN SIKI GÖZETİM ALTINA ALINARAK
DEVLETE AİT KONULARIN KONUŞULMASININ ÖNLENMESİ

Bazı kahvehanelerde devlete ait hususların sohbet konusu yapıldığı duyulduğundan
buraların tebdiller gönderilerek sıkı gözetim altında bulundurulması ve buna cesaret
edenlerin cezalandırlıp bu kahvehanelerin kapatılmasına dair Sultan IV. Mustafa'nın
hatt-ı hümayunu.
27 Temmuz 1808 1

Ma‘lûm‑ı hümâyûnum olmuşdur. Bundan böyle
dahi sıkıca yasağ olunması emr‑i hümâyûnumdur
ve tebdiller gezüp tecessüs olunsun. O makûle sohbete
cesaret edenler olursa te’dîb olunsun. Sıkıca yasağ
olunması emr‑i hümâyûnumdur.
Şevketli, kerâmetli, mehâbetli, kudretli velînimetim efendim Padişahım
Bazı kahvelerde devlet lakırdısı olduğu
beyânıyla tebdiller gezip te’dîb olunmaları ve
sıkıca yasağ olması mazmûnunda beyaz üze‑
rine şeref‑rîz‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyunları
mefhûm‑ı münîfi karîn‑i iz‘ân‑ı çâkerânem
olmuşdur. Bu hususa çâkerleri be‑gayet ikdâm
edip müteaddid tebdiller tayiniyle daima taharrî
etmekde olduğumdan o makûle sohbete cesaret
edenlerden birkaçı bulunup te’dîblerine ibtidâr

olunduğundan başka leyl ü nehâr hafî ve celî
tecessüs etdirilmekde kusur olunmayıp bundan
böyle dahi o misillü sohbete cesaret eden olur
ise derhâl ahz ve te’dîb ve kimin dükkânında
olur ise Sekbanbaşı Ağa kulları marifetiyle ol
dükkân dahi sedd ü bend olunacağı ma‘lûm‑ı
âlileri buyuruldukda emr u fermân şevket‑
li, kerâmetli, mehâbetli, kudretli velînimetim
efendim Padişahım hazretlerinindir.

1 Tarih tahminîdir. Sultan IV. Mustafa'nın tahttan indirildiği
tarih esas alınmıştır.
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OSMANLI DEVLETİ'NİN BOSNA, SIRP, BULGAR VE EFLAK EYALETLERİNİN
ELE GEÇİRİLEBİLMESİ İÇİN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKLİ HUSUSLARA DAİR
AVUSTURYA DEVLETİ İÇİN HAZIRLANMIŞ GİZLİ RAPOR

Avusturya'nın Osmanlı Devleti'nin Bosna, Sırp, Bulgar ve Eflak eyaletlerini ele geçirebil‑
mesi için yerine getirmesi gereken hususlara ve bu bağlamda bu bölgelerin coğrafî ve de‑
mografik yapısına dair Beç'te hazırlanan gizli bir raporun Türkçe tercümesi ile bu raporu
Osmanlı devlet makamlarına ulaştıran görevlinin bu raporda yazılı olan hususlarla ilgili
olarak kaleme almış olduğu değerlendirme yazısı.
3 Mart 1810

Tercüme‑i sarîha
Devlet‑i Aliyye memâliki kasdına icra‑yı husumet tarîkını mübeyyin
tertib‑i hafî müsveddesidir ki zikrolunur.
Pûşîde değildir ki edâ‑yı harb ve azm‑i se‑
fer sadedinde bâb‑ı sefer ve muhârebenin mû‑
cib‑i iftitâhı olan maksadın ele geleceği peşin
ma‘rûf ve musammem ve ol kasdın bir an evvel
ve bir saat akdem müyesser olacağı müsellem
bilinmek ile azm‑i râh‑ı istilaya karar verilmek

lâzım ve mühim idiği kavâid‑i külliye‑i mansû‑
sadan bir kaidedir.
Şart‑ı evvel: İbtidâ ol kasd ve muhârebenin
icrası menvi olan memâlik ve eyalâtın keyfi‑
yet‑i mevki‘ ve sükkân ve mâhiyet‑i mahsul ve
umrânı vukûfuna vâsıl olmak (...)

Bosna Eyaleti
Eyalet‑i Bosna'nın Arnavudluk'dan ve Her‑
ceçovin1 eyaletlerinden arasını temyiz eden
bir yüksek sıradağ fâsılıdır. Eyalet‑i mersû‑
menin dâhilinde dahi dağlı yerleri çokdur. Ve
dağları ziyade mürtefi‘ olup birbirlerinin ara‑
lıklarında vâki yaylalarda ve hususan Una ve
İzna ve Verbas2 ve Bosna ve Drina çaylarının
cârî oldukları derelerde toprağı ziyade münbit
olup hınta ve hububat ve ağnâm ve hayvanât
cihetiyle ziyade mamur ve abadan bir diyar‑
dır. Palanga ve hisar ve kule gibi hasîn yerle‑
ri kesîr ve sükkân ve ahalisi dahi vefret üzere
olduğu zâhirdir. Ekser ahalisi Müslim olup
hîn‑i hâcetde altmış binden seksen bin yarar
askere kadar tedarike yed‑i tûlâsı vardır. Se‑
valif‑i eyyâmda Avusturya ile Devlet‑i Aliyye
beyninde vâki olan muhârebelerde ehl‑i İslâm

ahalisi askerimiz takarrüb etdiği birle cümlesi
menzillerin ve karyelerin terk ile palanga
ve hasîn yerlere tahassun ve inziva ve reâyâ
makûlesini eyaletin kenar mahallerine ya dağ
tepelerine iskân ve isrâ edegeldikleri umûr‑ı
ma‘lûmeden olmakla ba‘d‑ezîn dahi vâki olan
muhârebâtda bu siyâk üzere muameleye itina
eylemeleri melhûz olmakdan nâşî taburlarımız
vilâyeti ahaliden tehî bulmaları derkâr oldu‑
ğundan zahîre hususunda eziyet çekmeleri icab
edeceği emr‑i sarîhdir. Şöyle ki neferâtımızı
beslemek ve tergîb ve takviyet eylemek es‑
bâbını istihzâr için zehâir‑i mâ‑lezimi mahsus
diyarımızdan nakle muhtac olacağımız zâhir
olarak zikrolunan palanga ve hisarlarda müte‑
hassın Bosna askeri tarîkları sedd ü bend etme‑
ğe mukayyed olmaları âşikâr olup karyelerde ve

1 Hercegovina (Hersek).

2 Vrbas.
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menzillerde âdem bulunmadığından açık taar‑
ruz1 ve müdafaaya hazır askerleri bulunmadığı
hâlde dahi taburlarımızın idhal ve isrâı müteaz‑
zir olur. Zira darben yolumuza küşâd vermek
kaydına sülûk olunmak siyakına itina olunduk‑
da ibtidâ önümüzde olan hisarları ve palangala‑
rı muhâsaraya ibtidâr ve feth u teshîri gâilesin
ihtiyar lâzımeden olacağı bedîdâr olduğundan
kat‘‑ı nazar zahîre ile imrârı muktezî merâ‑
kib‑i nakliyyemizin ahalinin çapullarından ve
kemingâhlarda vâki perakende neferâtları taar‑
ruzundan muhafaza için mahsus karavul kolları
tayinine muhtac olacağımız âşikârdır. Bu ise
Osmanlı mübarizlerin hücum ve kıtâlde mu‘tâd
oldukları tarz ve siyaka göre evkât ve nüfus ha‑
sebiyle nice zâyiât ve hasarâtımız vukûuna bâdî
olacağı vâreste‑i iş‘ârdır. Binâenaleyh Bosna
eyaletinin âcilen teshîri bir vechile mümkün
ve kâbil değildir. Bu eyaletin istihsâli kasdı

dibace‑i makâsıd ve mesâî kılınmak tertibine
karar verilse fütühât‑ı saireye ziyade usret ve
suubeti müstelzim olur bir tertibdir. Azîmet‑i
şâmile‑i ma‘hûdeye sevk‑i kadem‑i ikdâm olun‑
dukda Bosna eyaletinden feth‑i bâb‑ı ihtisâm
olunmakdan ictinâb lâzım gelir. Beri cânibden
Sırb diyarı vâki olup ibtidâ‑yı emirde bunun za‑
btına itina olunsa Bosna'nın makarr‑ı saltanat
ile meâbir ve mevâridi mesdûd ve dârü'l‑hilâ‑
feden îsâli melhûz iânet ve muazadet esbâbın‑
dan mehcûr2 ve mefkûd kalmakla ol takdir‑
ce ada misali tek ve tenhada vukûu zevâhir‑i
umûrdandır. Muharebeye hâcet kalmayarak
Travnik'de3 vâki Bosna valisiyle bir muamele‑i
hafiyye takribiyle ol eyaletin ba‘de zaman ele
getirilmesi müyesser olur. Ve hiç olmaz ise bu
vechile bizim İsklavon4 ve Krovaçya5 eyaletle‑
rini Bosnalının tecavüzât ve taarruzâtı mahzû‑
rundan sıyânet ve vikâyet vücuhu kâbil olur.

Sırb Eyaleti
Venedik Denizi'nden Bahr‑i Siyah yakasına
varınca müselsel olup Rumili'de vâki ekâlim‑i
Osmaniyye'yi ikiye kâsım olan silsile‑i kûh ve
cibâl Sırb eyaletini dahi Arnavudluk'dan ve
Yanya sancağı hıttalarından bâis‑i tefrîk ve in‑
fisâldir. Ol dağların bu siyâk üzere kâim ve hâ‑
yil olması Niş tarafından Âsitâne ile muvasala
ve Eflak ve Bulgar hıttalarıyla muvârede tarîk‑
larından Bosna'yı mahrum eder. Tuna'nın sol
cânibinde vâki dağlar ile muhâzî olduğundan
Bosniyak6 tabir olunur mahalden Hırsova'ya7
varınca Tuna nehri suyuna bir dar geçit kalıp
bu vechile Tuna'nın üst yanında vâki düz arazi

ile alt cânibinde olan ova yerleri arasında hadd‑i
fâsıl gibi kâimdirler. Bu eyaletde dahi yani Sırb
diyarında ecnebiye göre sühulet ve rahat esbâbı
kalîl ve müteazzirü't‑tahsildir. Dağı ve halkı vâ‑
fir çok ve bi'l‑cümle ahalisi Rum âyinine tâbi
olup beş seneden beri Devlet‑i Aliyye'nin rib‑
ka‑i itaatinden hurûc ile serbestiyet vadisinde
sâlikdirler. Bu eyaletin olsun, Bosna hıttasının
olsun araba işler cadde yolu yokdur. Bunda
nakl‑i zehâir ve eskâl için araba isti‘mâl oluna‑
gelmemişdir. Âsitâne ile iyâb u zehaba münasib
semt Belgrad'dan Niş ve Bulgar ve Romanya ta‑
raflarından vâki olan cadde semtidir.

Bulgar Eyaleti
Bu dahi yüksek Balkan dağları müctemi‘
bir eyaletdir. Bâlâda zikri mesbûk silsile‑i cibâl
hasebiyle Rumili diyarından müfrez olup yal‑
nız Karadeniz cânibinde derelerde ve düz (…)
ekin yerleri vâfir ve sükkân ve ahalisi bisyar
ve kesîrdir. Mürûr u ubura sâlih yolları Tuna
nehri cânibinde4 vâkidir. Yanya ve Romanya
1 Metinde 'teâruz' şeklinde geçmektedir.
2 Metinde 'mechûr' şeklinde geçmektedir.
3 Travnik (Bosna-Hersek).
4 Hırvatistan'ın kuzeydoğudaki Slavonya bölgesi.
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cânibleriyle mürâsele ve müvarede edecek
tarîkları azdır.5 Bu eyaletin Tuna yalısı tarafın‑
da ve Karadeniz yakalarında birkaç kavî palan‑
gaları olup nice kasaba ve kurâ ile mamur bir
eyaletdir. Ahalisi arasında vâfir ehl‑i İslâm var‑
dır. Bâlâda iş‘âr ve ta‘dâd olunan ahvâle nazaran
bunun dahi darben teshîri emr‑i âsân olmayıp
vâfir vakt ve tedbir sarfına muhtacdır.
5 Croatia bölgesi (Hırvatistan).
6 Bosnjak (Sırbistan).
7 Harşova (Romanya).
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Eflak Eyaleti
Ashâb‑ı coğrafya indinde Eflak‑ı Kebîr ve
Eflak‑ı Sagir ıtlâkıyla ma‘rûf olan bu eyalet‑i
meşhure Tuna nehr‑i fâsılı ile Sırb ve Bulgar
hıttalarından munfasıldır. Turen1 ve Hırsova
kal‘aları ahalisinden kat‘‑ı nazar kusur kasabât
ve kurâları Rum mezhebine tâbi sekeneden
meskûn olup halkı müstevfî ve toprağı gayet
münbit idiği emr‑i celîdir. Eflak eyaletinin
bi'l‑cümle tûlen arazisi Avusturya memâliki ile
hem‑civardır. Zikri mesbûk iki kavî mahalden
başka kusur etraf ve enhâsının ebvâbı küşâde ve
takviyet ve vikâyet esbâbından bürehne olmak‑
la bu cihetden ve mevkii takribiyle zabt u tes‑
hîri âsân bir vilâyetdir. Eyalât‑ı saire‑i Osma‑
niyye'den ziyade zâd u zahîre istihzârına medâr
bir diyardır. Ve Tuna suyunun kurbü cihetiyle
Avusturya devletinden icab eden esbâb‑ı ianet
ve imdad îsâli derkârdır. Avusturya'nın büyük
taburu Eflak'da bir kere rayet‑i karar ve istik‑
rârı nişânde kıldıkda akîbinde tervîc ve tenfîzi
lâzım olacak sanâyi‘‑i harbiye ve tedâbîr‑i se‑
feriyye esasının tarh ve istikmâli kâbil ve âsân
olur.
Bâlâda ber‑âverde‑i mast[û]r iş‘âr ve ifade
kılınan usulün netice‑i fürûu buna müntehî
olur ki: Avusturya büyük taburunun hareket‑i
ibtidâiyesi Sırb eyaletinin taltif ve istimâlet
ile tasarrufu ve Eflak diyarının isrâ‘‑ı kuvvet
ile teshîri ve Niş ve Vidin kal‘alarının darben
fethi azîmetleri icrasından ibaret ola. Avus‑
turya askerinin evvel emirde terâküm ve icti‑
maı Mehadya2 ile Sirmya3 câniblerinde olmak
münasibdir. Berây‑ı ihtiyât ve Bosnalı tara‑
fından def‘‑i mazarrat için Krovaçya ve Tran‑
silvanya4 taraflarında dahi birer külliyetli kol
tayini lâzıme‑i haldendir. Hırsova Kalesi'nin
zad ü zahîre yollarını kat‘ ile bir an akdem ele

getirilmesi dibace‑i a‘mâlden ma‘dûddur. Kro‑
vaçya'da iskân olunacak taburumuz otuz kırk
bin askerden ibaret olsa elverir. Ve Transil‑
vanya muhafazası için kuvvet‑i lâzımenin
muktezâ‑yı vakt ü hâle tatbikan tertibine itina
olunur. Eyalât‑ı mersûmede Müslim olan aha‑
li ile beyannameler neşri bir semereyi müsmir
olmaz. Osmanlı ile sabıkda vâki olan seferlerde
bu türlü kâğıdları reâyâ makûlesine göndermek
suretine teşebbüs etdi idik. Reâyâdan olan aha‑
linin hakkında mülatafet ve istimâlet izhârıy‑
la muamele etmekden münasib siyâk yokdur.
Ve hususan tekâlîf‑i şâkka ve akçe matlûbuyla
rencide ve tecrim olunmalarından ziyade hazer
ve mücânebet lâzımdır. Bunun hilâfı hareket
menvi olan fütühâtın ta‘cîl ve tevfiri meramı‑
na mûcib‑i ye’s ü hücnet ve Osmanlı'nın aley‑
hine kıyâm ve ikdamları istihsâli maksadına
bâdi‑i mâniiyyetdir. Ez‑cümle Sırb ve Bosna
ve Bulgar câniblerinde vâki reâyâ zümresinin
vücuhla taltif ve teşvikine bezl‑i sa‘y olunmak
lâzıme‑i tedbirdendir. Bu diyarların sükkânı
Eflak Eyaleti reâyâsından ziyade Osmanlı'nın
umûruna(?) azm-i(?) şitâb etmeğe mâildirler.
Ber‑vech‑i matlûb bunlar bizden tarafa sarf‑ı
cehd ve ikdâm etdiklerinde kendilerine her
türlü silah ve âlât ve levazımât ve mühimmât
i‘tâsından gayrı maiyyetlerine yarar mühendis‑
ler ve müdürler tayini icab eder. Zabtı maksûd
olan diyarlarda sikke yerine basma kâğıd teda‑
vülü5 münasib değildir. Fütühât‑ı menviyye‑i
ma‘hûde akçe hususundan ukde‑i teassüre pey‑
veste olmamak üzere taburlarımız ve sergerde
ve me’mûrlarımız lâzımesi için icab eden zad ü
zahîre ve levazımât‑ı saire kendi vilâyetimiz‑
den celb ve istihzâr olunmak kaydına takayyüd
olunmak icab eder.

Eyalât‑ı musahharanın sükkân ve kuttânına ne vechile muamele vâcib olduğu beyânındadır.
Sırb reâyâsının Osmanlı ribkasından tah
lîs‑i can için izhâr etdikleri gayret ve metânet
1 Tureni (Romanya).
2 Mehadia (Romanya).
3 Sirem / Srem / Srijem (Sırbistan-Hırvatistan).
4 Bugün Romanya'nın kuzeybatısında yer alan bölge. 1920'de
Romanya'ya katıldıktan sonra asıl ismi olan Macarca Erdely
(orman ötesi) kelimesinin anlamına uygun olarak Latince

bâis‑i hayret ve ibret olduğundan başka ol
meramın tahsilinde ne rütbe zarar ve hasâ‑
ret ve ta‘b u eziyetlere dûçâr oldukları umûr‑ı
ma‘lûmeden olmakla bunlara cümleden ziyade
terra ultra silvas (ormanlar ötesi ili) demek olan Transilvanya
adını almıştır. Bkz. Karpat, "Erdel", DİA, C. 11, 1995, s. 280.
5 Metinde 'tedavürü' şeklinde geçmektedir.
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istimâlet ve mutayebet hareketi vâcibeden olup
haklarında zecr ve îzâ ve unf ve izdira mua‑
melâtından küllî ihtirâz lâzımdır. Ahaliye i‘tâ‑yı
vezâif ve revatib ve ihtiyarlarını sunûf‑ı mana‑
sıb ve meratib ile tergîb ve taltif etmek tedbiri‑
mizin şerâit‑i asliye‑i mahsûsası iktizâsındandır.
Ve ez‑cümle Rum mezhebine tâbi olan ruhban
taifesini devletimiz cânibine cezb ve imâle hu‑
susuna ziyade sarf‑ı zihn ve miknet olunmak lâ‑
zımedendir. Osmanlı memâlikinde vâki keşişân
zümresi ekserî cahil ve nâdân ve Rusyalı tara‑
fına sahib‑i heves ve meyelandır. Rusyalıdan
tefrîk ve canen ve bedenen devletimize tensîb
ve talik için etvâr‑ı âti'l‑iş‘âra riâyet ve dikkat
muktezâ‑yı maslahatdandır. Bunlar ile sözü
bir edip bir kere tarafımıza ittibaları mukar‑
rer oldukda eyalet‑i mersûmenin ebedi halka‑i
memâlikimize ilhâkı için bir ihbarname neşro‑
lunmak gerekdir. Ve sekene‑i Sırbın mu‘teber‑
leri ile kavî senedler ile senedleşip kendilerine
i‘tâ olunacak uhûd‑ı imtiyazât ve taltifât zâten
ve halkan ebedî haklarında mer‘î ve müsellem
tutulmak şerâiti senedlerinde derc ve tasrîh
olunmak lâzımedendir ki kusur eyalât‑ı maksû‑
de ahalisine Osmanlı'dan semt‑i iftiraka sebeb‑i
davet ve vesile‑i rağbet ola. Evrâk‑ı mersûme
neşri ile ahali‑i saire izhâr‑ı meyl ve cânibdârîye

sâlik olmazlar ise ol takdirce bunlara âhar tarz‑ı
muameleye itina olunabilir. Evvelâ metropolid
ve başrahib makûlesine küllî mahiyyeler tayi‑
nine ibtidâr oluna. Şöyle ki Osmanlı ve Rusyalı
memâlikinde hem‑cins ve hem-rütbeleri makû‑
lesi ruhbandan ziyade hâlleri hoş ve meymun ve
vücuhla füshat ve rahata makrûn olalar. Sâniyen
mesfûrûnun inzimâm‑ı re’y ve marifetiyle ruh‑
baniyyet tarîkına sâlik talebenin terbiyesi için
mahsus bir mekteb ihdâsına müsâraat oluna.
Sâlisen her mahallenin cemaati vech‑i lâyıkıyla
tertib ve tenvî‘ ve kalıb‑ı tayyib‑i nizâma tefriğ
oluna. Rabian Sırb metropolidi zübde‑i metro‑
polidân intihâb ve i‘lân olunup maaş ve mahiy‑
yesi levâzımı dahi cümleden ezyed muntazam
ve müstevfî olmak üzere nazar oluna. Hâmisen
Karlovic1 metropolidi patrik payesine i‘lâ ve ba‑
yağı takım rahiblere bi‑kadri's‑sa‘y ve'l‑isti‘dâd
tarîk‑ı irtika olmak üzere ol pâye‑i hased‑iktizâ
va‘d ve imâ oluna. Bu vechile eyalât‑ı musahha‑
rada vâki gürûh‑ı metropolidân ve aşağı takım
ruhban taifesi önlerinde böyle sebeb‑i i‘tilâ ve
muhtemelü'l‑iktina bir câ‑yı rağbet‑fezâ mü‑
heyyâ olduğun gördükde hem kendilerine mâ‑
ye‑i gayret ve hem patrik‑i mersûma inkıyâd
ve iktidâlarına mûcib olmak meramın istihsâli
derkâr olur.

Hâtime
Devlet‑i Osmaniyye aleyhine edâ‑yı sefer
azîmetine mukaddeme‑i a‘mâl olarak bu lüb‑
bü'l‑lüb maslahat olan etvâr‑ı âti'l‑îrâd icrası‑
na bilâ‑avk u te’hir kable'l‑münâfese bile sâk‑ı
sa‘y u himmeti teşmîre muhtacız. Evvelâ Kar‑
lovic metropolidin patrik rütbesine namzed ol‑
ması, saniyen Rum rahibleri terbiyesi için bir
mükellef mekteb inşası, sâlisen Sırbın ihtiyar‑
larıyla feth‑i bâb‑ı muhabere olunması, rabian
Travnik paşasıyla kezâlik rû‑yı hafâdan tarh‑ı

esas‑ı tevârüd ve mürâsele kılınması, hâmisen
Bosna'nın sair ricâlleriyle ve Eflak ahalisi ile
mükâtebe ve müvarede vesâili istihsâli, sâdisen
vech‑i meşrûh üzere muhaberât‑ı mektûme ve
mürâselât‑ı mestûre tedbirâtı tervîci için Beç'de
hazineden bir maslahat yeri îcâr olunması usul‑i
lâzımesi idiği tafsil ve tefsirden vârestedir. Bâkî.
Fî 3 Mart sene 1810

***
1 Karlofça / Karlovac (Hırvatistan).
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Be‑makâm‑ı
Beç
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Tercüme
Takdim olunan hafî kâğıdın mutazammın olduğu mefahîme dair
bazı mütâlaât icmâlidir ki halisâne kaleme alındı.
Evvelâ kâğıd‑ı mersûm ibaresinde irâd ve
iş‘âr olunan harekât ve sekenâta mutlaka şimdi
bu esnada ve bi‑aynihi ol minvâl üzere teşebbüs
olunacağını ve Avusturya'nın sû’‑i kasda tasaddî
edeceğini devlet‑i ebed‑müddet musammem
bilmek lâzım gelmez. Meğer kâğıd‑ı merkûmda
tasvir ve tersîm olunduğu vech üzere asker
isrâı ve sair tedarikât ve muamelât suver ve
emârâtından tedbir‑i nuhuset‑masir‑i merkû‑
mun icrasına sarîhan ibtidâr olunmak men‑
vi idiği zâhir ola. Sâniyen Avusturya Devleti
müdürleri Atebe‑i Seniyye'nin reâyâsından
irtikâb‑ı bağy1 ve şikâk olunacağın itikad ve
bunu sermaye bilip bu esasa ibtinâ ve itimad
etmelerinden Devlet‑i Aliyye reâyâ ve berâyâ‑
sını peşin müttehem ve kabahat sahibi bilmek
icab etmez. Sâlisen el‑hâletü hâzihî südde‑i se‑
niyyeye göre iktinâh‑ı hâl ve istifhâm‑ı meram
ve meâl etmek için mahall‑i nazarı Avusturya
ile Françalunun beyninde mün‘akid olan itti‑
fak nişanesidir. Tarîk‑ı maslahat‑ı imruzîde
bu delilden ziyade bürhan olamaz. Âsitâne'de
mukîm elçilerinin ve vükelâ‑yı devletlerinin
ağzına ve sözüne amel olunmak semt‑i savâb
değildir. Elçi‑i mersûm me’mûr makûlesi ol‑
makla amirlerinin tenbih ve talimi ne ise ona
imtisâlen harekete muhtacdır. Saltanat‑ı seniy‑
ye hakkında Françaludan emniyet caiz olmadı‑
ğı gibi Françalu ile ittifakı cihetiyle Avusturya
Devleti'nden dahi emin ve mutmain olmak
muvâfık‑ı de’b‑i basîret ve dirayet değildir.
Ol iki devletin Bâb‑ı Âlî'de mukîm elçileri‑
nin harekât ve iradâtında küllî tevâfuk yok ise
dahi buna amel olunmak kâr‑ı ukalâ değildir.
Avusturya Devleti'nin usul‑i hassasına nazaran
münferiden harekete itina etmesi melhûzdur.
Zira maksûd ve memulü Françalu'nun zâhi‑
ren ittifakı şâyiasıyla masâlih‑i mahsûsasın

teshîl ve celb‑i menfaat etmek vesâilin tahsil
etmek ümniyesidir. Bundan França müdürleri
dahi hoşnud ve razıdırlar. Avusturya Devleti
kendilerinden ziyade Atebe‑i Seniyye'nin emi‑
ni olmak itikadına mebnî Avusturya elçisinin
kelimât ve ihtaratı dahi ziyade müessir ve mer‘î
ve kârgîr olmak mezhebindedirler. Bonapar‑
te'nin de’b‑i me’lûfu her bir devlet ile münfa‑
sılan akd‑i muâhede etdiği ma‘lûmdur. Cümlesi
ile maan müttefik ve müttehid olmak kâr u efkâ‑
rına el vermez. Zira mesfûrun dâim mektûm‑ı
zamîri olduğu gibi biri ile nakz‑ı ahd eyledikde
cümlesi bir uğurdan kalkıp makâsıd ve metâlibi
aleyhine icra‑yı kasd ve ikdâm etmeğe salâhi‑
yet ve kabiliyetleri olmamak meramında gezer.
Bonaparte bu usulden fâriğ olarak bir muâhede
akdi ile birkaç devleti beraber bend etmek sure‑
tine itina etmesi takdirinde yine niyet ve azîme‑
ti fesadı muhtevî olacağı vâzıh ve bedîhîdir. Ol
devletlerin cümlesi kabza‑i irâdet ve kudretinde
zebûn olduklarına delil olup sû’‑i kasdı zâhire
haric oldukda dahi kendilerden havf u hirâs ih‑
timali bertaraf olduğunu bildiğinden ibaret bir
azîmet olur. Bu defa Avusturya İmparatoru'nun
Drezden2 tarafına teveccüh etmek niyeti ve Ga‑
liçya'da3 manastırlara müteallik akarât ve arazi‑
nin fürûhtu memâlik‑i sâmiye‑i Osmaniyye'nin
kasdına ma‘hûd tedbir‑i dalâlet‑semîrin icrası
takarrüb etdiğini iş‘âr eder emârâtdan addolun‑
sa gerekdir. Bâlâda icmâli derc olunup el‑yevm
sureti elde olmayan diğer lâyiha‑i mufassalada
irâd ve istihsan olunan ehass‑ı usulden biri Leh
Krallığı'nın iadesi için Galiçya kıt‘asının tesli‑
minden evvel ale'l‑acele arazi‑i mersûmenin
bey‘i sureti olup Galiçya'dan mahrum kaldığı
için Avusturya İmparatoru güya memâlik‑i şa‑
hane üzerine azm‑i ikdâm ile ecr u mükâfâtını
bulmak niyetinde olması zâhir ve vâriddir.

1 Metinde 'buğy' şeklinde harekelenmiştir.
2 Dresden (Almanya).

3 Günümüzde Polonya ve Ukrayna devletleri sınırları içeri‑
sinde kalan tarihî bir bölge.
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RUSLARIN YUKARI OSTERE(?) ADASINA YÖNELİK ASKERÎ HAREKÂTI VE SIRPLARA
YARDIMA GELDİKLERİ YOLUNDA YAYMIŞ OLDUKLARI HABER KARŞISINDA
SIRPLARIN TUTUMU

Vidin tarafından gelen kâğıtta yazılı olduğuna göre; Rusların Yukarı Ostere(?) Adası'na
girerek İslam askeri ile birkaç gün savaştıktan sonra Eflak tarafına geri çekildikleri, 'çok
miktarda asker, mühimmat ve hediyelerle Sırplara yardıma geldikleri' şeklinde yalan haber
yaydıkları, ancak Sırplardan sadece zayıf durumda olan Milenko taraftarlarının Ruslara
yakın durduğu, daha güçlü durumda olan Kara Yorgi taraftarlarının ise Ruslardan yüz
çevirdikleri.
17 Nisan 1810

Birkaç gün evvel Yukarı Ostere(?) Adası ve
havalisinde Moskovlunun harekât‑ı nekbet‑si
mâtı tefâsîli her ne kadar ma‘lûm‑ı devletleri
olan ahvâlden ise dahi bu def‘a Vidin cânibin‑
den çâkerlerine mütevârid kâğıdın mefhûm ve
müeddâsını hâk‑i pâ‑yı âlîlerine aynıyla tah‑
rîre mübâderet vâcibe‑i zimmet‑i rıkkıyet ve
me’mûriyetim olmakla ser‑i devletleri tasdîine
mücâseret kılınmışdır.
"Küffâr‑ı hâksâr evvel emirde Ada'ya vaz‘‑ı
kadem‑i idbâr eylediklerinden başka beri tarafda
Birze havalisine top ve mühimmât ve sair leva‑
zımât ile külliyetli asâkir imrâr ve guzât‑ı muvah‑
hidîn ile birkaç gün mütemâdi muhârebeye ibtidâr
etmişler idi. Ba‘dehû geçen mâh‑ı Saferu'l‑hayrın
yirmi altısında top ve mühimmât ve cebehâneleri‑
ni istishâb ve leylen karşı Eflak yakasına güzer ü
mürûra şitâb edip Ada'da yalnız üç yüz mikdarı
nefer terk ve ibkâ etmişler ise dahi mecmû‘ top‑
larını maan götürmüş olduklarına binâen ol câ‑
nibde dahi rîşegîr‑i istikrâr olamayacakları gibi
münfehim olur. Kefere‑i mezkûre beri yakaya

1 Miloş Obrenoviç, Sırp isyanı liderlerinden. 1815'te Osmanlı
Devleti tarafından Başknez olarak atanmıştır. Bkz. Mehmet
Hacısalihoğlu, "Sırbistan (Tarih ve Ülkede İslâmiyet)" DİA, C.
37, 2009, s.121-126.

mürûrlarında yirmi beş binden ziyade asker ile
Sırplının imdadına gelmiş ve güya bunlara i‘tâ için
müstevfî atâyâdan başka külliyetli mühimmât ve
levazımât dahi getirmiş oldukları misillü bazı havâ‑
dis‑i ebleh‑firîbâne neşr ü işâa etmişler ise dahi bu
cânibe semt olup mukaddemâ havza‑i itaat ve raiy‑
yete dâhil olan beş kazâ sekenesi tarafından muvâ‑
fakat ve muâvenete dair bir türlü hareket zuhûra
gelmediğinden kat‘‑ı nazar Sırplı sergerdeleri iki
fırka olup Moskov tarafdarı zaîf ve bî‑meâl olan
yalnız Milenko1 takımı kalmış ve etraflı ve külliyet‑
li olan Kara Yorgi2 fırkası ise bir müddetden beri
Moskovludan rû‑gerdân olmuş olduğu haberi baya‑
ğı tasdik olunmakdadır." deyu mâh‑ı mezkûrun
yirmi sekizi tarihiyle müverrah tevârüd eden
sâlifu'z‑zikr kâğıdın mefhûmunda mastûr ol‑
makla râtibe‑i uhde‑i ubeydânem üzere aynıyla
iş‘ârına ictisâr kılınmışdır.
Ol bâbda emr u fermân hazret‑i men le‑
hü'l‑emrindir.
Fî 12 Ra. sene [1]225

2 Karadjordje (Djordje Petkovic, Karacorce, Kara Yorgi),
1804 tarihli ilk Sırp isyanının lideri. Bkz. Hacısalihoğlu,
a.g.m., s.121-126.
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RUS ORDUSUNA AİT BAZI EVRAKIN ELE GEÇİRİLMESİ VE BUNLARDAN BİR
KISMININ RUSLARIN DAHA ÖNCE ELE GEÇİRDİKLERİ REİSÜLKÜTTAB'A AİT
EVRAKI İADE ETMELERİ JESTİNE KARŞILIK OLARAK İADE EDİLMESİ

Rus ordusunun asker ve zahire durumu hakkında bilgi almak için dil yakalamak maksadıyla
gönderilen bir keşif kolunun Silistre yolunda karşılaştığı Rusya Devleti tarafından gönderil‑
miş iki arabadan içinde bir bohça evrak bulunan birini ele geçirdiği, diğer arabanın ise kaçtığı
ve bu esnada açılan ateş sırasında evraktan sorumlu kişinin öldüğü, bu evrakların bir kısmı‑
nın Rus ordu levazım ve nizamı ile ilgili bulunduğu, bir kısmının ise general vs.ye evlerinden
gönderilen özel evrak ve gazeteler olduğu anlaşılarak bu ikinci kısım evrakın daha önce Rus‑
ların Osmanlı Reisülküttabı'nın adamını yakalayıp daha sonra evrakını iade etmiş olmaları
jestine karşılık olmak üzere iade edildiği ve ölen kişi şayet diri yakalanabilmiş olsa onun da
iade edilecek olduğunun Rus Ordusu Kumandanı Kamenski'ye yazılı olarak bildirildiği.
16 Temmuz 1810

Manzûrum olmuşdur.
Benim saadetli, mekremetli, meveddetli karındaş‑ı eazzim hazretleri
mersûl masâlih‑i mahsûsaları ve gazete evrâkın‑
Şumnu pîşgâhında olan Moskovlu ordu‑
dan ibâret olmakdan nâşi mukaddemce izzetli
sundan iki cânibinden verasına adamlar irsâliy‑
Reisülküttab Efendi'nin4 bir nefer âdemini çe‑
le asker ve zahîreleri ahvâline tahsil‑i vukûf için
2
dil kapılmak üzere İbrail Nâzırı Ahmed Ağa
virip hâmil olduğu evrâkı bu tarafa göndermiş
olduğundan ona mukâbeleten sâlifü'z‑zikr or‑
bendelerine tenbih olunmuş ve ol vechile iki
dularına dair levâzım ve nizâmât misillü mevâd‑
tarafa biraz süvari tayin ve irsâl etdirilmiş idi.
da müteallik olan evrâk tevkif ile mâadâsı aynen
Neferât‑ı merkûme ilerilerde geşt ü güzâr eder‑
Kameneski5 tarafına tesyîr ve; "tahrirât‑ı mezkû‑
ler iken Moskovlunun devleti tarafından mer‑
3
sûl iki kıt‘a araba ile kuryerine Silistre yolunda
renin hâmili olan mersûm hayyen ahz olunmuş olsa
ol dahi kendilere irsâl kılınacağı" tahrîr olunmuş
tesadüf ederek üzerine varıp arabanın biri ahz
ve ma‘lûm‑ı müşirîleri olmak için zikrolunan
olunmuş ve derûnunda bir boğça tahrirât zu‑
evrâkdan tevkif olunanların aynıyla gönderi‑
hur etmiş olmağın diğer arabanın ahzına her ne
lenlerin defteri derûn‑ı nemîka‑i halisânemize
kadar ikdâm kılınmış ise de tahrirât‑ı mezkû‑
matviyyen mersûl‑i savb‑ı saâdetleri kılınmış
renin hâmili içinde bulunup asâkir‑i merkû‑
idiği beyânıyla kâime‑i meveddet‑alâme tah‑
me tarafından tüfenk endahtıyla helâk olmuş
rîr ve firistâde‑i nâdi‑i saadet‑masîrleri kılın‑
ve bargirler dahi arabayı alıp ormana kaçmış
mışdır. İnşâallâhü Teâlâ lede'l‑vusûl her hâlde
olduğundan mersûm hayyen ahz olunamamış
savb‑ı hulusverî teveccühât‑ı samîmiyeleriyle
olmağın tahrirât‑ı merkûme tercüme etdi‑
yâd ü tezkâra himmet buyurulmak me’mûldür.
rildikde meâlinde devleti tarafından talimâta
dair bir şey mezkûr olmayıp fakat askerinin
Fî 13 C. sene [12]25
bazı levâzım ve nizâmâtına dair olarak biraz
(Mühür)
evrâk ile bazı ceneral ve sairinin hânelerinden
1

Benim saadetli, mekremetli, meveddetli karındaş‑ı eazzim hazretleri
matviyyen mersûl‑i savb‑ı düstûrîleri kılın‑
Muahharan Kamenaski tarafına gönderi
len cevabnâmemizin sureti diğer nemîka‑i
mış olmakla tafsil‑i keyfiyet mütâlaasından
halisânemize matviyyen bu def‘a savb‑ı saa‑
ma‘lûm‑ı müşirîleri buyurulacağı beyânıyla
detlerine gönderilmiş ve zikrolunan cevab‑
tahşiye‑i metn‑i meveddete ibtidâr kılındı.
nâmemize cevab olarak gerek tarafımıza ve
Fî 13 C. sene [12]25
gerek izzetli Reisülküttab Efendi'ye gelen
(Mühür)
kâğıdlar dahi işbu nemîka‑i halisânemize
1 Shumen (Bulgaristan).
2 Brăila (Romanya).
3 Haberci, kurye. Bkz. Özön, a.g.e.

4 Seyyid Mehmed Said Galip Efendi. Bkz. İsmail Hami Daniş‑
mend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C. 5, Türkiye Yayı‑
nevi, 1971, s. 354.
5 Nikolai Mikhailovich Kamenski, Rus Ordusu Kumandanı.
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SIRPLAR İÇİNE CASUSLAR GÖNDERİLMESİ

Aldığı emir üzerine Sırplar içerisine üç dört tane casus gönderdiğine dair Hassa
Hasekilerden Hüseyin'in Bosna Valisi'ne yazdığı yazı.
28 Ekim 1821

Devletli, inayetli, mezîd‑i mürüvvetli efendim, Sultanım hazretleri1
Hem‑vâre, müstedâm-ı eyyâm‑ı ömr ü dev‑
letde ber‑karar ve nail‑i meram ile mazhar‑ı
tevfîkât‑ı hazret‑i Rabbü'n‑niâm olmaları
ed‘iyyesiyle nümâyende‑i bende‑i müstedîmle‑
ridir ki:
Benim Sultanım hazretleri; bu defa Tatar
İsmail Ağa yediyle taraf‑ı devletlerinden irsâl
kılınan bir kıt‘a şukkanız gelip tarafımıza vusûl,
mefhûmu ma‘lûm oldukda ancak Sırplı içine
emriniz üzere üç dört casus gönderdik ve takrîr‑
lerinde casusların; "Şimdi şimdilik mabeynlerinde
bir sohbetleri yok, lâkin yeni mütesellimler nasb ve
tayin olundu." deyu takrîr ederler ve Sırplı içinde

bundan bö[y]le dahi mâbeynlerinde bir sohbet
olup bizlerin(?) ma‘lûmu olursa onu da ifade‑i
hâl olunur. Bi‑mennihî Teâlâ ledâ şerefi'l‑vusûl
manzûr‑ı ayn‑ı re’fetleri buyuruldukda bundan
bö[y]le tarafımızı kalb‑i şeriflerinden diriğ bu‑
yurmamaları me’mûl-i eazz‑i halisânemizdir ki
Sultanım.
Fî 1 S. sene [12]37
Bende
Hassa‑i Haseki
E[s]-Seyyid Hüseyin

Voyvoda‑i İstar(?) Eflak(?)
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ATEŞE TUTULDUĞUNDA YAZISI ORTAYA ÇIKAN KÂĞITLAR

Eflâk tarafına geçmek yasak olmasına rağmen bu çaba içinde iken yakalanan Dimitre isimli
Rum'un, eşyaları arasında ele geçirilen bir evrak ateşe tutulduğunda Miloş'tan Bükreş'teki
Rus Konsolosu'na mektup götürdüğünün anlaşıldığı ve evrakın Eflak'taki cemiyete dair
olduğu hakkında Vidin Muhafızı Derviş Paşa'dan Sadaret'e yazılan mektup ve bu mektup
özerine Sultan II. Mahmud tarafından Derviş Paşa'yı övücü mahiyette kaleme alınan
hatt-ı hümayun.
16 Eylül 18221

Vidin muhafızının işbu mektûbuyla tercüme olunan
kâğıdlar manzûr‑ı hümâyûnum olmuşdur. Bu
kâğıdlardan ve sair ele geçen evrâkdan bütün millet
beyninde bir fesad var ve bir milletin rüesâ ve sergerdeleri
vâkıf olup muâvenet etmedikçe esâfili böyle şeylere
cesaret edemez. Şu millet küberâsını bir muhafazanın
ve bir söyletmenin çaresini mülâhaza edesiz. Vidin
muhafızı ne güzel san‘atla kâğıdları tutup göndermiş.
Siz burada hiçbir tedbire hâlâ teşebbüs edemiyorsuz. Bu
kâğıdları Meclis‑i Şûrâ'da okuyup bir ilacını mülâhaza
edesiz. Bilmem niçin gayretsizlik edersiz? Din‑i bâtıl
sahibi olan gavurlar katli ihtiyar edip ittifaklarından
ser‑rişte vermiyorlar. Li'llâhi'l‑hamd biz cümlemiz
mü’min ve muvahhid iken ittifak etmemek lâyık
değildir. Bu sair umûra kıyas olunur şey değildir.
Vidin Muhâfızı Derviş Paşa kullarının vârid olan mektûbudur. Tutup göndermiş
olduğu Rusiyyü'l‑ibare evrâkın tercümesini dahi beraber tesyâr etmiş ise de dahi
bir iyice dikkat olunarak evrâk‑ı mezkûrenin meâli iştibâhdan vâreste olmak
için evrâk‑ı mezkûre Divan‑ı Hümâyûn Tercümanı kulları marifetiyle başka ve
ehl‑i İslâmdan Rusyalı lisanını bilir âdem buldurularak başka tercüme etdirilip
1 Tarih tahminîdir.
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cümlesi meşmûl‑i lihâza‑i maâlî‑ifâza‑i Şehriyârîleri buyurulmak için arz u
takdim kılındığı muhât‑ı ilm‑i âlîleri buyuruldukda emr u fermân
hazret‑i men lehü'l‑emrindir.

Devletli, inayetli, atûfetli, re’fetli, übbehetli, veliyyü'n‑niam, kesîrü'l‑kerem
efendim Sultanım hazretleri devlet ve ikbâl ile sağ olsun.
Bundan akdem; "Krayova1 kazâlarında ser‑ze
de‑i zuhur olan eşkıya sebebiyle ehl‑i İslâm ve reâyâ‑
dan olur olmaz başı boş kesânın Eflak cânibine
mürûrlarına ruhsat verilmemesi" hususu Ada‑i
Kebîr Muhâfızı Abdurrahim Paşa'ya ve sevâ‑
hil‑i nehr‑i Tuna'da kâin bilâd ve emsâr zâbitâ‑
nına ve iskeleler ümenâsına tenbih ve te’kîd
olunup husus‑ı mezkûra dikkat olunmakda
iken Rum taifesinden an‑asl Gölükesrili2 olup
müddet‑i vefîre Belgrad'da ve bir müddetden
beri Semendire sancağında Pojorofça'da3 Mi‑
loş'un hizmetinde olan Dimitre nâm zimmî
mâh‑ı Cumâdelâhir'in on sekizinci günü Eflak
cânibine geçmek üzere mahrûse‑i Vidin'e gelip
Kuloğlu Hanı'nda misafir olduğu saat yine Rum
taifesinden olup Eflak'da kâin Çernes4 kazâsı
sâkinlerinden Vistiyar Yanaki nâm Boyar, Ada
Kalesi'nde muhafızlığım hengâmında taraf‑ı
bendegâneme izhâr‑ı dostî ve musâdakat ederek
kesb‑i taalluk ve teveddüd5 etmiş ve bu esna‑
da Eflak'ın ihtilâli hasebiyle mahrûse‑i Vidin'e
gelmişdi. Boyar‑ı mersûm bundan çend sene
mukaddem Belgrad'a gidip mersûm Dimitre ile
görüşüp akd‑i peyvend-i âştî ve musâfât eyle‑
miş olduğundan Han‑ı mezkûrda mersûm ile
lede't‑telâkî dostluk yüzünden; "ne sebebe mebnî
bu tarafa geldiğini ve ne cânibe gideceğini ve key‑
fiyet‑i me’mûriyetini" sual eyledikde hem‑millet
olup hukuk‑ı kadîme ve ülfet‑i müstedîmeleri
olmak mülâbesesiyle keşf‑i râz edip; "Miloş ta‑
rafından me’mûriyetle Bükreş'de6 mukîm Rusya
Konsolosu'na gideceğini ve yedinde tahrirâtı oldu‑
ğunu" ba‘de'l‑beyân; "Tahrirât‑ı mezkûre ele geçer
ise senden hayır kalmaz." deyu ihâfe ve kitmânını
talim eyledikde; "Yedimde olan kâğıdlarım açıkdır.
Fakat birer köşesinde işaretleri vardır. Ele geçer ise

de beyaz olduğundan kimse bir şey anlamaz." deyu
kâğıdlarını Boyar‑ı mersûma gösterip; "He‑
men beni Eflak tarafına geçirmenin çaresine bak."
deyu ibrâm etmiş olduğunu ve Sırplı ve Rus‑
yalıya dair ve Eflak'da olan eşkıyaya mütedâir
havâdis sual eyledikde; "Bu maslahatlar üç dört
seneden beri hem‑milletleriyle söyleşilerek kurul‑
muş bir dolabdır ve Rusyalı ve Eflaklı ve bi'l‑cümle
reâyânın ittifakı beraberdir. Hatta Siroz ve Selanik
ve Mora reâyâları dahi dâhil‑i daire‑i ittifakları
olarak ayaklanmak üzere olduklarını" lede'l‑in‑
hâ Boyar‑ı mersûm hafiyyeten bu çâkerlerine
ihbarında mersûmun yedinde Pojorofça Voy‑
vodası'ndan bir kıt‘a mürûr tezkiresi olmağın
Boyar‑ı mersûmun haber verdiği üç kıt‘a beyaz
ve nişanlı kâğıdları bir takrîb‑i dil‑firîb ile ahz
olunmak için gümrüğe müteallik eşyası bakıl‑
mak suretinde heybesi gümrüğe celb ve eşyası
taharrî etdirilerek mezkûr kâğıdları zâyi olmuş
vadilerinde endahte‑i ceyb‑i kitmân ve birisi
ateşe karşı tutularak hutûtu zâhir ve ayân olup
tercüme etdirildikde Papasoğlu Sava'ya yazmış
ve imza mahallinde ismini beyân etmeyerek;
"Sizin dostunuz." deyu tahrîr etmiş ve kâğıd‑ı
mezkûr meâlinde Eflak'da olan cumhur ve ce‑
miyetin keyfiyetinden isti‘lâm eylemiş oldu‑
ğundan kâğıd‑ı mezkûr tercümesiyle ve diğer
iki kıt‘a beyaz ve nişanlı kâğıdlar ateşe tutul‑
mak ve hutûtu zâhir olup meram‑ı fâsidleri
ne idiği ma‘lûm‑ı âlî buyurulmak için arîza‑i
çâkerâneme leffen takdim‑i pîşgâh‑ı devlet‑
leri kılınmışdır. Kâğıd‑ı mezkûrun hulâsa‑i
meâli fakat Eflak'da olan cemiyetin keyfiyeti
isti‘lâmından ibaret ise de şâyed mersûmun bir
gûne fesada dair vedîa‑i takrîri kılınmış mad‑
de olmak ihtimaline binâen ve Sırplı milletini

1 Craiova (Romanya).
2 Kesriye / Kastoria (Yunanistan).
3 Požarevac (Sırbistan).

4 Cerneşti (Romanya).
5 Metinde 'tereddüd' şeklinde geçmektedir.
6 Bucuresti (Romanya).
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tevhîş etmemek irâde‑i kâtıa‑i mülûkâneden
olduğuna ibtinâen mersûm Dimitre'nin ihâ‑
fe ve tazyik olunması tecvîz olunmayarak; "Bu
günlerde Eflak cânibine bir kimsenin mürûruna
ruhsat yokdur." deyu geldiği mahalle iade etdi‑
rilmişdir. Ancak millet‑i mersûmeden cemî‘
zamanda ve hususan böyle evkât‑ı nâzikede
bir vechile emniyet caiz olmadığı ma‘lûm‑ı âlî
olan hâlâtdan olup böyle hîle ile kâğıdlar dü‑
züp milletleriyle muhabere üzere oldukları
harekât‑ı rediyyelerine nazaran dimağlarında

bir gûne fesad olmak ihtimalden gayr‑i baîd
olmakla ol bâbda emr u irâde menût‑ı re’y‑i
sâmî idiği beyânıyla arzuhâl‑i çâkeranem tah‑
rîr ve merfû‘‑ı pîşgâh‑ı re’fet‑masîrleri kılındı.
İnşâallâhü Teâlâ muhât‑ı ilm‑i âlîleri buyurul‑
dukda ol bâbda emr u fermân hazret‑i veliy‑
yü'n‑niam ve'l‑ihsânındır.
Bende
Derviş Mustafa
Muhâfız‑ı Vidin

II. Mahmud.

II. Mahmud, Yeniden Yapılanma Sürecinde İstanbul, ed. Çoşkun Yılmaz, Seçil Ofset, İstanbul, 2010,
s. 129. (TSM, nr. 17/51'den naklen)
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BOĞDAN HAKKINDA SİLİSTRE VALİSİ'NİN CASUSLARINDAN GELEN İSTİHBARÎ
BİLGİLER

Boğdan Voyvodası'nın Boğdan'da meydana gelen hırsızlık olaylarını araştırma
bahanesiyle Kalas kasabasına gönderdiği Arnavut ve Rum milletinden oluşan elli altmış
kadar süvarinin Kalas'ta reaya hanelerini soydukları ve Müslüman ahaliye silah çektikleri,
Boğdan Voyvoda'nın kazalara ve boyarlara yazılı kâğıtlar göndererek o taraflardan asker
yazmaya başladığı ve bazı ispravniklerin konaklarına silah ve mühimmat gönderdiği,
bu bilgilerin o tarafta bulunan Silistre Valisi'nin casusları tarafından tahkik edildiği ve
Boğdan Baş Beşli Ağası Ahmed Ağa'nın o tarafta Rumca yazılmış bazı mektuplar ele
geçirdiği hususlarında Silistre Valisi Ahmed Paşa'dan gelen yazı.
21 Mart 1825

Silistre Valisi Ahmed Paşa kullarının vârid olan kaimesidir.

Devletli, atûfetli, mürüvvetli, re’fetli, seniyyü'l‑himem, kerîmü'ş‑şiyem efendim hazretleri
Bu esnada memleket‑i Boğdan'da sûretâ
ser‑zede‑i zuhur olan hırsızları zâhiren tahar‑
rî etmek bahanesiyle Boğdan Voyvodası ben‑
deleri Arnavud ve Rum milleti gavurlarından
elli altmış kadar süvari ile tayin eylediği âdem‑
lerinden Yovanaki ve Petraki nâm zimmîler
Kalas1 kasabasına varmış ve anda birkaç gün
ikâmetle bi‑gayri hakkın reâyâ hânelerini soy‑
mak misillü tecavüzâne hareket ve ehl‑i İslâm
üzerine dahi silah çekmek gibi etvâr‑ı bâgıyâne
ibrâzına mücâseret etmiş olduklarından başka
Voyvoda‑i mersûm sûretâ def‘‑i hayâdîd baha‑
nesiyle kazâlara kâğıdlar neşrederek ve boyarlar
göndererek kazâlarda müsellah asker tahrîri ve
bazı ispravniklerin2 konaklarına cebehâne tes‑
yîri misillü harekâtını ol havalide olan casusu‑
muz tahkik ederek gelip taraf‑ı senâverîye ifade
eylemiş ve şu hırsızlar keyfiyetini Boğdan Baş
Beşli Ağası Ahmed Ağa bendeleri dahi senâverî‑
lerine yazmış ve ele getirdiği Rumiyyü'l‑ibare
yedi kıt‘a kâğıd[ı] dahi göndermiş olmağın

mezkûr kâğıdlar bu tarafda lede't‑tercüme
meâlsiz olduğu zâhir ise de asıl kâğıdlar ve ter‑
cümeleri ve mûmâileyh Ahmed Ağa bendeleri‑
nin husus‑ı mezkûra dair savb‑ı senâkârîye ge‑
len sâlifü'z‑zikr kâğıdı ve casusumuz vasıtasıyla
isticlâb olan sair bazı havâdisâtı mübeyyin bir
kıt‘a varaka işbu senâ‑nâmeye mevzûan irsâl ve
takdim olunmuş olmakla ifade‑i hâl siyâkında
kaime‑i senâ‑alâme tahrîr ve firistâde‑i pîş‑
gâh‑ı mekârim‑semirleri kılınmışdır. İnşâal‑
lâhü Teâlâ ledâ sa‘di'l‑vusûl keyfiyet ma‘lûm‑ı
inâyet‑melzûmları buyuruldukda ol bâbda ve
her hâlde emr u fermân hazret‑i men lehü'l‑em‑
rindir.
Fî Gurre‑i Ş. sene [1]240
Bende-i bî-merâ

(Mühür)

Es‑Seyyid
el‑Hâc Ahmed

Bende‑i Âl‑i
Muhammed

Vâli‑i Eyalet‑i Silistre

Ahmed

1 Galati (Romanya).
2 İspravnik: Yönetici, polis.
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SİLİSTRE VALİSİ'NİN RUSYA AHVALİNE DAİR GÖNDERDİĞİ HABERLERİN
İSTİHBARAT DEĞİL HAVADİS OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ

'Rusya'daki iç karışıklıktan dolayı İmparator'un yanına topladığı çok miktarda askerden
başka Petreburg'a Kırım mirzalarından Sefer Şah kumandasında beş bin asker daha getirtip
memleketi ahalisine besletmesinin, Rus devlet adamlarınca, şayet Osmanlı Devleti'ne karşı
savaştırılmayacaklar ise gereksiz masraf olarak görüldüğü, İmparator'un ise Osmanlı Devleti'ne
yapacağı tekliflerin sonucuna göre barış yapacağını ve fazla askerlerini dağıtacağını söyleyerek
iki ay süre istediği, yapılan gözlemlerde Rusların Prut nehrinde kereste indirme dışında bir
hazırlık ve olumsuz hareketlerine rastlanmadığı, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılıp Asakir-i Mansure-i
Muhammediye'nin başarılı bir şekilde kurulmasının Ruslar tarafından duyulduğu ve korkuya
yol açtığı' şeklinde Silistre Valisi Ahmed Paşa'nın Rusya ahvali hakkında bilgi toplamak
üzere sınır başlarına gönderdiği casustan naklen gönderdiği haber üzerine Sultan II.
Mahmud'un 'bunun havadis nev'inden olduğu, doğru da yalan da olabileceği, murahhasların
gönderecekleri yazıyı görmek gerektiği, hakikaten Rusların mülayimleştiği anlaşılsa bile yine
de bunun bir nevi aldatma amacı taşıdığını gözönünde bulundurmak icab ettiğine' dair hatt-ı
hümayunu.
17 Ağustos 1826

Manzûrum olmuşdur.
Bunlar havâdis nev‘inden olmakla sıdk u kizbe
muhtemeldir. Bakalım bundan sonra murahhaslar
tarafından ne vechile tahrirât gelir ve bu Rusyalının
hakikaten mülâyemeti anlaşılsa bile yine bir nevi
iğfal için olduğunu bilip dâimâ maslahatımızın
üzerine vararak vüs‘‑i beşerin yapabileceği kadarını
istihsâle sa‘y edip Cenâb‑ı Hakk'ın inâyet ve ihsânına
muntazır olmalı. Hemân Rabbim kudret ve azametiyle
Devlet‑i Aliyyemize kuvvet [ü] miknet ihsân eyleye.
Âmin.
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Silistre Valisi Ahmed Paşa kullarının vârid olan kâimesidir. Rusyalıya dair bazı havâdisi
mutazammın olmakla manzûr‑ı hümâyûn‑ı mülûkâneleri buyurulmak için arz ve takdim
kılındığı muhât‑ı ilm‑i âlîleri buyuruldukda emr u fermân hazret‑i men lehü'l‑emrindir.

Devletli, atûfetli, mürüvvetli, re’fetli, seniyyü'l‑himem, kerîmü'ş‑şiyem efendim hazretleri
İstıtlâ‘‑ı ahvâl ve harekât‑ı ağyâr zımnında
hudud başlarına göndermiş olduğum mu‘temed
ve mevsûk bir nefer casusum havali‑i mezkû‑
rede birkaç gün geşt ü güzâr eyledikden sonra
bu def‘a taraf‑ı senâverîye vürûd etmeğin;
Rusyalı beyninde fesad ve ihtilâl derkâr olmak
mülâbesesiyle Rusya İmparatoru mü’temen
ve mu‘temedi olan sunûfdan intihâben bu es‑
nada yanına celb eylediği külliyetlice askerden
başka Kırım'dan dahi kefîlli ve müntehab dört
beş bin kadar asker tahrîr ve Kırım mirzala‑
rından Sefer Şah nâm mirza sergerdeliğiyle
Petreburg'a celb ile memleketi ahalilerine bes‑
letmekde olduğundan bazı ricâl‑i devleti cem‘
olup; "Bu askeri toplamakdan meramınız Devlet‑i
Aliyye ile sefer etmek ise fe‑bihâ; değil ise bu kadar
asker besleyip memleketleri bir takım masârifât‑ı
beyhûdeye dûçâr etdirmenin manası nedir?" deyu
İmparator‑ı müşârunileyhe sual ve asâkir‑i
zâidenin men‘inde ısrar eylediklerini ve İmpa‑
rator‑ı müşârunileyh dahi; "Devlet‑i Aliyye'ye
bir iki teklifim vardır. Eğer müsâade olunur ise
musâlaha edip asâkir‑i zâidemi dağıdırım." deyu
cevab vermiş ve iki mâh mühlet istemiş oldu‑
ğunu casusum merkûm işitmiş ve Oskoln(?) İs‑
kelesi'nden nehr‑i Prut boyunda tenzîl etmek‑
de olduğu keresteden başka bir gûne tedarik
ve nâ‑mülâyim tavr u hareketlerini görmemiş
ve bi‑hamdillâhi ve'l‑minne Ocak‑ı sâbıkın
külliyen kahr u tedmîri ve Asâkir‑i Mansûre‑i
Muhammediye'nin tahrîr ve tevfiri madde‑i
hayriyyelerinde şevket‑meâb efendimiz haz‑
retlerinin celâdet‑endâz‑ı cihan olan muvaf‑
fakıyet‑i mülûkâneleri Rusyalının mesmûu
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olarak satvet‑i kâhire‑i şahaneden gâyetle hav‑
fa tâbi‘ olduklarını dahi ihsâs etmiş olduğunu
sû‑yı senâkârîye ifade eylemiş ve bu keyfi‑
yet mevsûku'l‑kelâm sair bazı kimselerden
dahi mesmû‘‑ı acizânem olmuş ve Rusyalının
utüvv ü istikbârı inşâallâhü'r‑Rahmân teşettüt
ve idbâriyetine yüz tutmuş olup hemân Cenâb‑ı
Melik‑i Mennân şevketli, kudretli, kerâmet‑
li, veliyyü'n‑niam‑ı âlem Padişah‑ı dârâ‑ha‑
şem efendimiz hazretlerinin mübarek vücûd‑ı
âlem‑sûd‑ı mülûkânelerin kâffe‑i hatâyâdan
karîn‑i emn ü emân ve eyyâm‑ı ömr ü şevket ve
ikbâl‑i şahanelerine bereket ihsân ve cemî‘ a‘dâ‑
ların dahi hâkle yeksân eyleye. Âmin. Mücer‑
red işbu havâdisât‑ı müsteclebe‑i acizânemin
ifade ve inhâsı ve ale'd‑devâm istıtlâ‘‑ı ahvâl
ve harekât‑ı ağyâra kemâl‑i ikdâm ve dikkat‑i
senâverânem derkâr olarak inşâallâhü'r‑Rah‑
mân bundan böyle dahi muttali‘ olduğum havâ‑
disâtın tahrîrine ibtidâr olunacağı beyân ve in‑
bâsıyla kâime‑i senâ‑alâme tahrîr ve firistâde‑i
pîşgâh‑ı maâlî‑semîrleri kılınmışdır. İnşâallâhü
Teâlâ ledâ sa‘di'l‑vusûl keyfiyet ma‘lûm‑ı dev‑
letleri buyuruldukda senâver‑i mütehassısları
dâimâ zîver‑i teveccühât‑ı kâmile‑i keremkâri‑
leriyle is‘âd buyurulmak vâbeste‑i lütf u inâyet‑
leridir efendim.

Fî 13 M. sene [1]242
Bende-i bî-merâ

(Mühür)

Es‑Seyyid
el‑Hâc Ahmed

Bende‑i Âl‑i
Muhammed

Vâli‑i Eyalet‑i Silistre

Ahmed
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Rus ordusunun durumu hakkında alınan istihbarata göre çizilen kroki.
BOA. HAT, 1088/44264-K.
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KAVALALI İBRAHİM PAŞA'NIN ORDUSUNDA BULUNAN OSMANLI CASUSUNDAN
ALINAN HABERLER

Akkâ'yı kuşatmış olan Kavalalı İbrahim Paşa'nın ordugâhına ayakkabıcı kılığında girip çadır
çadır dolaşarak, İbrahim Paşa'nın çadırındaki konuşmalara kulak misafiri olup bilgi alan
bir Osmanlı casusunun, ordudaki asker, top, mühimmat ve gemi miktarı, Akkâ Muhâfızı
Abdullah Paşa ile Kavalalı İbrahim Paşa arasındaki yazışmalar ve Mısır ordusundaki asker
firarları hakkında verdiği ayrıntılı bilgiler.
30 Mayıs 18321

Akkâ2 üzerine gelen Mısır askeri ve İbrahim Paşa'nın3 istiknâh‑ı hakikat‑i hâl ve keyfiyet‑i hareket ve
maksadlarını ve kuvvet ve kemmiyetlerini lâyıkıyla tashih ve tahkik için bundan akdemce
ber‑vech‑i hafî gönderilen casusların takrîrleridir ki bi‑ibâretihâ tafsil ve beyân kılındı.
Muktezâ‑yı me’mûriyetim üzere Haleb'den4
tebdil‑i câme edip Akkâ'ya varıncaya kadar bir‑
kaç kıyafete girerek nihayet haffâf5 ziyyine6 girip
bir mikdar merkûb7 ve yemeni8 istishâb ve yol‑
da bir şerîk dahi peydâ edip onun san‘atı kasap
olduğundan vardığımız karyelerden merkûm
bir mikdar ağnâm ve keçi mübâyaa ederek ti‑
caretle bi'r‑refâka Mısır askeri ordusuna girip
etrafdan gelen esnaf‑ı saire misillü refikim ka‑
saplık, bendeniz dahi haffaflık ile çadır be‑çadır
gezip asâkir ve top ve mühimmâtını ve asâki‑
rinin keyfiyât ve hâllerini re’ye'l‑ayn müşâhede
eylediğimde; asâkirinin cümlesi Mısır fellahı ve
tahminen yirmi bin mikdarı var, yok ve yetmiş
beş kıt‘a topla otuz kırk kadar havan ve görünür‑
de yedi kıt‘a cenk sefinesi olup Akkâ Kal‘ası'n‑
dan endaht olunan topla bir kıt‘ası deryaya gark
ve altı kıt‘ası hâlâ Kal‘a pîşgâhında gülle men‑
zilinden ırak lenger‑endâz dururlar. Bir gün
yine merkûb fürûht eder iken İbrahim Paşa'nın
gulâmlarından birisi birkaç çift merkûb almak
için bendenizi çadırına götürüp merkûbları
fürûhtdan sonra mâni‘ ve müzâhim olmadığın‑
dan yavaş yavaş müşârunileyhin çadırına yak‑
laşıp izdihâm‑ı askerî ile aralarından sokularak

tâ çadırın teneflerine9 varıp kulak misafiri ol‑
dum. Meğer izdihâmın aslı bu imiş ki; Şam ta‑
rafından adamları Genç Yusuf Paşa oğulluğu
Ahmed Bey beş yüz mehâr şütürân ile hediye
olarak Şam ahalisi tarafından gâyet a‘lâ on re’s
esb ve altı yük sükkeriyât irsâl etmiş ve gelen
kâğıdı İbrahim Paşa ba‘de'l‑kırâet karşısın‑
da bulunan askerî sergerdelerine hitâb eyledi
ki; "Şamlılar bizden mütesellim istemişler. Aca‑
ba gönderirsek Selim Paşa gibi etmesinler." deyu
tebessüm ederek ifade ile bir ustalık yapdı ve
ba‘dehû sergerdegân‑ı merkûmları alıp çadır‑
dan taşra çıkıp Şam'dan gelen deve ve esbleri
temâşâ eder iken Akkâ Kal‘ası'ndan bahçelere
çıkan bir adamı Mısır askeri tutup İbrahim Pa‑
şa'ya getirdiler. Sual etdi ki; "Atdığım top ve hum‑
bara dânelerinden derûn‑ı Kal‘a'da ma‘mûr bina
kaldı mı?" Tutulan âdem cevabında; "Bir Yahudi
hânesinin bazı mahalli hedmle tabya üzerinde bu‑
lunan bir kelbin ayağından başka bir şey olmadı."
dediğinde İbrahim Paşa ziyade gazaba gelib;
"Urun şu herifin boynunu." dedikde yanında bu‑
lunan sergerdeler; "Aman efendim; 'Kal‘a'dan
çıkan âdemleri telef ediyormuş.' deyu havâdis ola‑
rak maslahatımıza sekte olur. Afv buyurursanız."

1 Tarih tahminîdir.
2 Acre (İsrail).
3 Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın oğlu. Bkz. Muhammet
Hanefi Kutluoğlu, "Kavalalı İbrahim Paşa", DİA, C. 21,
2000, s. 330.
4 Aleppo (Suriye).
5 Ayakkabıcı.

6 Ziyy: Dış görünüş, kılık kıyafet.
7 Sarı meşinden yapılarak mest veya çedik üzerine giyilen bir
çeşit ayakkabı Bkz. Kubbealtı Lugatı. İstanbul, 2008, s. 2044.
8 Bir tür hafif ve kaba ayakkabı. Bkz. Büyük Türkçe Sözlük (İn‑
ternet),TDK.
9 Kurulmuş çadır eteği. Bkz. Büyük Türkçe Sözlük (İnternet),
TDK.
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diyerek güçle merkûmu katilden halâs etmiş‑
ler. Bu aralık çadırına avdet ve Divân Kâtibi'ni
çağırıp alenen takrîr eyledi ki; "Akkâ'ya bir kâ‑
ğıd yaz. Meâli şöyle olsun ki; 'Ey Abdullah Paşa!
Envâ‘‑ı zâyi ve ateş‑efşanlık ile Kal‘aya yürüyüş
edeceğim. Derûnunda olan ahaliye yazık olmasın.
Gel şunları bana akçe ile sat. Yoksa Akkâ'yı ha‑
rap edeceğim.' " İşte Divân Kâtibi dahi bu vec‑
hile bir kâğıd yazıp katilden afv etdiği âdemle
Akkâ'ya gönderip aradan biraz vakit yani bir‑
kaç saat mürûr eyledikden sonra Akkâ Kal‘ası
bârûsundan bir nidâ geldi ki; "Ey İbrahim Paşa!
Kal‘a'mızda zahîre ve cebehânemiz çok. Bir şeye ih‑
tiyacımız yok. Eğer aklın var ise topladığın Mısır
fellahlarını bana sat, akçesini vereyim." dedikde
birazları dediler ki; "Bu Kal‘a'dan gelen nidâ Ab‑
dullah Paşa'nın kendisidir." Bazıları; "Başkasıdır."
der iken İbrahim Paşa derhâl sergerdeleri çağı‑
rıp yürüyüş tertibini tenbih ve te’kîd edib cüm‑
le askeri hazır ve müheyyâ olarak bir uğurdan
yürüyüp tâ kurşun menziline gelinceye kadar
ağızotu1 kalkmayıp, tamamdır kurşun menzili
Kal‘a'ya yaklaşdıkda Kal‘a'dan bir yaylım ateş
verildikde Mısır askerinden sekiz yüz mikda‑
rı başsız, ayaksız telef oldukda kusûru geriye

ric‘at ve avdet ve Cirde tepesinde Derviş Paşa
Kasrı denilen mahalde olan tabyalarında karar
ve o esnâda Mir Beşir'i2 ihzâr ve ferdâsı bin
kadar süvari ile Mîr‑i merkûm İbrahim Paşa'ya
gelip görüşdükde; "Seni davetden murâdım bana
akçesiyle tüvana olarak sekiz yüz katır tedarik ve
serîan irsâl eyle." dedikde o dahi; "ale'r‑re’s."3 de‑
yip taşra çıkdı ve akîbinde berberi Mustafa nâm
kimseyi Trablus'a4 Mütesellim nasb eyledi ve
Trablus'da olan Abdullah Paşa Mütesellimi'ni
orduya getirdip; "İşte sana mâhiye ve tayin verdim.
Var Mısır'da rahat eyle." deyip on beş bin guruş
dahi harçlık verdi ve beher gece ordusundan
yetmişer seksener askeri firar ederler; bir türlü
zabtının çaresini bulamadı ve askeri gâyet sefil
ve sâillik ile geçinip hasta ve mecrûhuna kim‑
se bakmayıp nâlân ve perişan ve birisi râzı ve
hoşnud olmadıklarını ve o esnada; "Mısır askeri
bilâ‑emr‑i âlî gelmişdir. Zinhâr u zinhâr mütâbaat
etmeyesin." deyu tarafınızdan gelen tahrirât ve
akabinde Hama5 Mütesellimi tarafından gönde‑
rilen fermân‑ı âlî dahi şeref‑vürûd eyledikde Mir
Beşir hemen İbrahim Paşa'dan ruhsat almaksızın
bilâ‑istizân geri mahalline avdet ve ric‘at eyledi‑
ğini casus‑ı merkûmlar takrîr ederler.

1 Topları ateşlemek için falyaya konulan ve barutun patlama‑
sına sebep olan madde. Bkz. Büyük Türkçe Sözlük (İnternet),
TDK.
2 Beşîr Şihâbî veya II. Beşir olarak da bilinir. 1788-1840 yılları
arasında Lübnan Emirliği yapmıştır. Bkz. Ş. Tufan Buzpı‑
nar, "Lübnan (Kültür ve Medeniyet /Osmanlı Dönemi)" DİA, C.
27, 2008, s. 248-254.

3 Başüstüne, peki.
4 Tripoli / Trablusşam (Lübnan).
5 Hama (Suriye).
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Emir Beşir'in İbrahim Paşa'yı karşılaması.

Mameluken, Paschas und Fellachen, Berichte aus dem Reich Mohammed Alis 1801-1849,
Ausgewählt und kommentiert von Thankmar Freiherr von Münchhausen.
Edition Erdmann, Tübingen, 1982, s. 370-371
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OSMANLI DEVLETİ'NİN VİYANA SEFARETİ EMRİNDE, AVRUPA DEVLETLERİNİN
YAPTIĞI GİBİ, MAAŞLI CASUS İSTİHDAM EDİLMESİ TEKLİFİ

Viyana Sefiri Rifat Bey'in; 'büyük devlet elçilerinin, nezdinde bulundukları devletlerin önemli
kademelerindeki muteber memurlarından casuslar edinmesi politika gereğince Avrupa'da
uygulanan bir usul olduğundan, Osmanlı Devleti'nin mevcut meseleleri hakkında Avrupa
devletlerinin politikası ve Avrupa devletleri ile ilgili haberlere ulaşmanın faydası gözönüne
alınarak Osmanlı Devleti'nin lehinde düşüncelere sahip birinin bulduğu bir kişiye Avusturya
Devleti'nin politikaları ve haberleri hakkında örnek bir rapor hazırlatıldığı ve ekte sunulduğu,
bu şahsın belirtilen ücret mukabilinde bir sene boyunca istihdam edilmesi, şayet bir faydası
görülemezse bu usulün terk edilmesi; ayrıca Tercüman Baron Hammer'in Gülşen-i Raz isimli
eseri tercümesinden dolayı uygun bir yolla taltifi' hakkındaki yazısının Padişah'a1 arz edildiği
ve onun da bu usulün belirtildiği şekilde denenmesine onay verdiği.
31 Aralık 1838

Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki
Viyana2 Sefiri saadetli Rif‘at Beyefendi ben‑
delerinin bu defa vârid olan tahrirâtı halletdiri‑
lerek manzûr‑ı âlî‑i şahane buyurulmak üzere
evrâk‑ı saire ile beraber irsâl‑i sû‑yı vâlâları
kılındı.
Sefir‑i mûmâileyh bendelerinin fezleke‑i
iş‘ârı; "ekser mu‘teber düvel‑i fahîme elçilerinin
nezdinde bulundukları devletlerin mevâki‘‑i mas‑
lahat ve mecâlis‑i devletde bulunur mu‘teberce
me’mûrlarından muvazzaf casusları olması politika
icabınca Avrupa'da usul‑i mer‘iyyeden olduğu mi‑
sillü Devlet‑i Aliyye'nin masâlih‑i hâzırası hakkın‑
da Avrupalının politikasına ve Avrupa devletlerinin
havâdisâtına dair bazı mesmûât ve vukûât‑ı sahîha‑
ya kesb‑i ıttılâ‘ olunması faideden hâlî olmayacağın‑
dan taraf‑ı Devlet‑i Aliyye'den senevî maaş suretiy‑
le yirmi yirmi beş bin guruş vazife tahsis olunmak
üzere Devlet‑i Aliyye'nin hayırhâh ve gayretkeşi
olanlardan birinin vasıtasıyla öyle bir münasi‑
bi tedarik olunmuş ve numune suretiyle mebde’‑i
usul olmak üzere el‑hâletü hâzihî Avusturya
1 Sultan II. Mahmud.
2 Wien (Avusturya).
3 Osmanlı tarihine dair eserleriyle tanınan Avusturyalı şarki‑
yatçı. Bkz. İlber Ortaylı, "HAMMER-PURGSTALL, Joseph
Freiherr von", DİA, C. 15, 1997, s. 491.

Devleti'nin merkez-i politikasına ve bazı havâdisât‑ı
hâliyesine dair ifadeyi müş‘ir tedarik etmiş olduğu
kimsenin yazdığı bir kıt‘a takrîr dahi takdim kılın‑
mış ve şu kadar ki böyle şeylerin faide ve adem‑i
faidesi evvel emirde pek de ma‘lûm olamayacağın‑
dan tecrübe ile senesi hitâmında ihbarât‑ı vâkıadan
bir şey istifade olunamadığı hâlde usul‑i mezkûre
terk olunmak üzere mukâvele senedinin ol tarafda
mahremâne tanzimi lâzım geleceğini ve velâdet‑i
bâhirü'l‑meymenet‑i cenâb‑ı Şehinşâhî leyle‑i celîle‑
sinde şân‑ı maâlî‑nişan‑ı saltanat‑ı seniyyeye lâyık
olduğu vechile Sefârethâne‑i Devlet‑i Aliyye'nin
derûn ve bîrûnu îkâd‑ı şem‘ ve kanâdil ile ne vechile
tezyîn ve tenvire ihtimâm ve dikkat ve ne suretle ic‑
ra‑yı resm‑i davet olunmuş olduğunu ve Tercüman
Baron Hammer'in2 bu defa tercüme etmiş olduğu
Gülşen‑i Râz'dan4 bir kıt‘ası teclîd ve tanzim ile ol
bâbda Sefir‑i mûmâileyh bendelerine olan tezkire‑
siyle beraber takdim kılınmış ve mûmâileyh bu mi‑
sillü vesâil ile inâyet‑i seniyyeye mazhar olduğuna
nazaran atiyye‑i celîle‑i hazret‑i Cihandârî olarak
bu defa dahi mesela kendisine bir aded münasib
kutu ihsân buyurulması irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı
4 Şebüsterî'nin tasavvufî mesnevisi. Bkz. H. Ahmet Sevgi,
"Gülşen‑i Râz", DİA, C. 14, 1996, s. 253.
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mülûkâneye mütevakkıf bulunmuş idiğini ve
ma‘lûm‑ı âlî buyurulduğu vechile geçende Eflak
Voyvodası'nın Viyana'ya azîmetini" beyândan
ve bazı cevab ve ifadeden ibaret olmakla Av‑
rupa'da sair devletler süferâsının vâkıâ politi‑
kaya dair celb‑i havâdisât zımnında öyle birer
âdem tedarik ile kullanılmakda ise de bundan
masâlih‑i hakikiye‑i politika ve Avrupa'da de‑
verân eden keyfiyât ve vukûât‑ı sahîhadan bir
şey istifade olunamayacağına nazaran masâ‑
rif‑i beyhûde kabîlinden görünür ise de çün‑
kü Sefir‑i mûmâileyh ileride bunun bir faidesi
görülemediği hâlde terkini yazmış olmasıy‑
la Mîr‑i mûmâileyhin işbu iş‘ârı hakkında ve

Tercüman‑ı mûmâileyh geçende dahi avâtıf‑ı
aliyye‑i şahaneden hissedâr‑ı âtıfet olduğun‑
dan bu defa takdim eylediği nüshadan dolayı
ol vechile bir kutu ihsân buyurulması veyahud
bu keyfiyet nezd‑i hümâyun‑ı şahanede bâis‑i
mahzûziyet olduğunu kendisine ifade eylemek
üzere Sefir‑i mûmâileyhe beyân ve iş‘âr olun‑
ması emrinde her ne vechile irâde‑i mekârim‑â‑
de‑i hazret‑i Cihandârî sâniha‑ârâ‑yı sudûr bu‑
yurulur ise icra‑yı iktizâsına ibtidâr ve ona göre
kendisine cevabnâme tahrîr ve tesyâr olunacağı
ma‘lûm‑ı sâmîleri buyuruldukda emr u fermân
hazret‑i men lehü'l‑emrindir.

Seniyyü'ş‑şiyemâ devletli, inayetli, atûfetli efendim hazretleri
İşbu tezkire‑i atûfîleriyle Sefir‑i mûmâi‑
leyhin tahrirâtı ve evrâk‑ı saire mübarek hâk‑i
pâ‑yı hümâyun‑ı hazret‑i mülûkâneye arz u
takdim ile manzûr‑ı âlî‑i cenâb‑ı şahane buyu‑
rulmuşdur. Avrupa devletlerinde olduğu mi‑
sillü celb‑i havâdisât zımnında öyle bir âdemin
istihdamını Sefir‑i mûmâileyh inhâ ve ileride
faidesi görülemediği suretde terkini imâ et‑
miş ve numunesini dahi göndermiş olmasına
nazaran bir sene kadar istihdam olunmak ve
ileride faidesi görülemez ise terk kılınmak üze‑
re mezkûrü'l‑mikdar vazife1 i‘tâsıyla tedarik

1 Maaş, ücret.
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olunan âdemin istihdam kılınması ve Tercü‑
man‑ı mûmâileyh geçende hissedâr‑ı âtıfet‑i
seniyye olmuş ise de ne suretle mazhar‑ı inâ‑
yet‑i aliyye‑i şahane buyurulmuşdur; anlaşılıp
ona göre icabının icrasına bakılmak üzere key‑
fiyetin iş‘âr ve inbâsı ve ba‘dehû Sefir‑i mûmâi‑
leyhe ol vechile cevabnâme tahrîr ve tesyâr
olunması muktezâ‑yı emr u irâde‑i ilhâm‑âde‑i
hazret‑i Padişahîden olmakla mûcebince him‑
met buyurmaları bâbında irâde efendimindir.
14 Şevval [12]54
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Sultan Abdülmecid ve müttefik İngiliz başkumandanları.

Sultan Abdülmecid ve Dönemi (1823-1861), ed. Kemal Kahraman ve İlona Bayraktar, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Yayınları, İstanbul, 2015, s. 384.
(Milli Saraylar Koleksiyonu, env. no. 100/776'dan naklen)
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OSMANLI ORDULARI İÇİNDE YAKALANACAK CASUSLARIN KURŞUNA DİZİLEREK
CEZALANDIRILMASI

Osmanlı orduları içine düşman tarafından casusluk yapmak üzere çeşitli şekillerde
casuslar gönderilmesi beklenen bir durum olduğundan bu konuda dikkatli bulunulup
durumlarından şüphelenilen kişilerin yakalanmaları ve haklarında titizlikle yapılacak
soruşturma sonucunda casus oldukları anlaşılanların, ifadeleri kayda geçirildikten sonra,
bu suçun cezasının her yerde idam olması sebebiyle kurşuna dizilerek cezalandırılmalarına
dair Dâr-ı Şûrâ-yı Seraskerîce hazırlanan teklifin Padişah1 tarafından onaylandığı.
17 Kasım 1853

Mahâll‑i ma‘lûmede müctemi‘ harb ordu‑yı
hümâyunlarının istirâk‑ı ahvâli için düşman
tarafından birer takrîb ve suretle casuslar ge‑
lebilmesi öteden beri vukû‘ bulan hâlâtdan ol‑
duğundan ve ahvâl‑i ordu‑yı hümâyundan düş‑
man tarafına ser‑rişte vermekde derkâr olan
mahzûra mebnî politika‑i harbiye iktizâsından
olduğu vechile o misillülerin taharrîsiyle casus
oldukları hâl ve revişlerinden istidlâl oluna‑
rak istirâk‑ı ahvâl etmeksizin ahz ü giriftlerine
müşirân‑ı izâm hazerâtı ve ümerâ ve zâbitân
bendeleri taraflarından takayyüdât‑ı dâime ve
ihtimâmât‑ı kâmile icra olunacağı derkâr idi‑
ğinden o makûle ele giren casuslar hakların‑
da mücâzât‑ı müstehakka icrasının tahdid ve
beyânına lüzum görünmüş ve her hâl ve ma‑
halde ol vechile istirâk‑ı ahvâl zımnında düş‑
man tarafından gelip ahz ü girift olunan casus‑
ların ba‘de't‑tahkik ve's‑sübût idam ile mücâzât

olageldikleri umûr‑ı müsellemeden ve her yerde
mer‘iyyü'l‑icra olan kavânin‑i cezaiyye ahkâmı
icabından bulunmuş olduğuna binâen ba‘d‑ezîn
ordu‑yı hümâyûnlarda cânib‑i düşmandan ca‑
susluk me’mûriyetiyle geldiği ihsâs olunarak tu‑
tulanların ahvâl‑i hakikiyeleri lâyıkıyla taharrî
ve tahkik ile sahîhan casus oldukları tebeyyün
etdirildikden ve ifadât‑ı vâkıaları sebt ü zabt
olundukdan sonra mücâzât‑ı müstehakkaları
olmak üzere alâ‑melei'n‑nâs kurşuna tutulması
sureti tezekkür kılınmış olmakla muvâfık‑ı irâ‑
de‑i aliyye‑i sipeh‑salarîleri buyurulduğu hâlde
bu bâbda lâzım gelenlere muharrerât‑ı sâmiye‑i
asafâneleri tastîri iktizâ edeceği muhât‑ı ilm‑i
âli‑i Seraskerîleri buyuruldukda emr u fermân
hazret‑i men lehü'l‑emrindir.
Fî Gurre‑i S. sene [12]70
(Mühür)
Dâr‑ı Şûrâ‑yı Askerî2
**

Atûfetli efendim hazretleri
Mahâll‑i ma‘lûmede müctemi‘ harb ordu‑yı
hümâyunlarında düşman tarafından casusluk
suretiyle gelip de ele geçerek ba‘de't‑tedkîk ca‑
sus olduğu tebeyyün edenler hakkında icrası
1 Sultan Abdülmecid.

lâzım gelen muâmeleye ve bunun icab edenlere
bildirilmesine dair Dâr‑ı Şûrâ‑yı Askerî'nin bir
2 1826 yılında kaldırılan Yeniçeri Ocağı'nın yerine kurulan
Seraskerlik bünyesinde Mart 1836'da ihdas edilen danışma
meclisi. Bkz. Yüksel Çelik, "Serasker", DİA, C. 36, 2009, s.
547-549.
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kıt‘a müzekkiresi, beraber olan tezkire‑i haz‑
ret‑i Seraskerî ile manzûr‑ı âli‑i cenâb‑ı Padi‑
şahî buyurulmak üzere takdim kılındı. Ordu‑yı
hümâyunlarda düşman cânibinden casusluk ile
geldiği ihsâs olunarak tutulanların ahvâl‑i ha‑
kikiyeleri lâyıkıyla taharrî ve tahkîk ile sahî‑
han casus oldukları tebeyyün etdirildikden ve
ifadât‑ı vâkıaları sebt ü zabt olundukdan sonra
müzekkire‑i merkûmede gösterilen mücâzât‑ı

müstehakkalarının icrası sureti istizân olun‑
makla ol bâbda her ne vechile emr u fermân‑ı
cenâb‑ı Cihanbânî müteallik ve şeref‑sudûr
buyurulur ise mantûk‑ı münîfi infâz olunaca‑
ğı beyânıyla tezkire‑i senâverî terkîm kılındı
efendim.
Fî 8 S. sene [12]70
M.

Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki
Resîde‑i dest‑i tekrîm olan işbu tezkire‑i sâ‑
miye‑i asafâneleriyle zikrolunan tezkire ve mü‑
zekkire meşmûl‑i nazar‑ı şevket‑eser‑i hazret‑i
Cihandârî buyurulmuş ve ber‑mûceb‑i istizân
ol suretle tutulanların ahvâl‑i hakikiyeleri lâyı‑
kıyla taharrî ve tahkik ile sahîhan casus olduk‑
ları tebeyyün etdirildikden ve ifadât‑ı vâkıala‑
rı sebt ü zabt olundukdan sonra müzekkire‑i

merkûmede gösterilen mücâzât‑ı müstehak‑
kalarının icrası müteallik ve şeref‑sudûr buyu‑
rulan emr u irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı Padişahî
iktizâ‑yı âlîsinden olarak mârru'l‑beyân tezkire
ve müzekkire yine savb‑ı sâmî‑i Sadâret‑penâ‑
hilerine iâde ve tesyîr kılınmış olmakla ol bâbda
emr u fermân hazret‑i veliyyü'l‑emrindir.
Fî 15 S. sene [12]70

Sultan Abdülaziz.

Sultan Abdülmecid ve Dönemi (1823-1861), ed. Kemal Kahraman ve İlona Bayraktar, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Yayınları, İstanbul, 2015, s. 164.
(Stanislaw Chlebowski, 1867 tarihli. Env. no. 17/104'den naklen)
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İSAKÇI VE TOLÇI'DA RUSYA HESABINA CASUSLUK YAPAN KİŞİLERİN SORGU
KAYITLARI VE BUNLARA VERİLEN CEZALAR

İsakçı ve Tolçı'da Osmanlı Devleti'nin askerî bilgilerini Ruslara verdikleri ve verenlere
yardım ettikleri belirlenen şahısların sorgu ve yüzleştirme kayıtları. / Bunlardan bu suçu
hem sözlü hem fiilî olarak işledikleri sabit olan ikisinin yürürlükteki Padişah emri gereğince
kurşuna dizildiği; sadece sözlü olarak işledikleri sabit olan yedisinin ise ölüm cezasına
karşılık bir daha memleketlerine dönememek üzere Anadolu'ya sürgün edilme cezasına
çarptırıldıkları ve sürgün yerinin Adana olarak belirlenip buna dair iradenin Padişah1
tarafından onaylandığı; durumun Osmanlı Ordu Kumandanlığınca Tuna sahillerindeki
yerleşim birimlerinin idarecileri ve Edirne Valiliği'ne bildirilerek bir daha böyle bir suçun
işlenmesine cesaret edilememesi için verilen cezaların halka ilan edilmesinin istendiği.
27 Mart 1854

Akdemce devletli Hasan Hakkı Paşa hazretleri, istintak olunmak üzere bu tarafa göndermiş oldukları
reâyâlardan cünhaları sâbit olarak Şumnu tarafına gönderilmeleri lâzım gelen eşhâsın esâmîleridir.
Mersûmun arkadaşı Dimitri. Bu dahi.

İsakçılı2 Anduruşka. Casusluk töhmetiyle müt‑
tehem olmuş idüğü sübut bulmuşdur.

Tolçılı3 Kazak Kalim. Mersûmun cünhası is‑
tintaknamede mastûr ise de muahharan firar ey‑
lemiş idüğü.

İsakçılı Kazak Çorbacısı Zaharko. Bu dahi.
Mersûmun karındaşlığı Eftodi Todi. Bu dahi.
İsakçılı Simyon Onopri. Bu dahi.

Mersûmun arkadaşı Yuvan. Mersûmun arka‑
daşı olup cünhası istintaknamede mastûr idüğü.

Mersûmun karındaşlığı Zaharko Onopri.
Bu dahi.

İsakçılı Kazak Yohim Hançer(?). Mersûmun
cünhası sâbit olamamış ise de inde'l‑istintak şübhe‑
den kurtulamamış olmakla bunun dahi Şumnu'ya
irsâli lâzım gelmiş idüğü.

Kazak, Sakallı Dimitri. Mersûm Anduruşka
nâm Kazağı karşı tarafa geçirmek töhmetiyle müt‑
tehem idüğü.

Cünhaları sâbit olmayarak inde'l‑istintak sebilleri tahliye kılınması lâzım gelip
kavî kefilleri alınıp tahliye‑i sebilleri icra olunan eşhâsın esâmîleridir.
İsakçılı Terzi Yorgi Kramson(?).

İsakçılı Bakkal Osetyan.

İsakçılı Meyhâneci Kostantin.

İsakçılı Bakkal Yorgi.

İsakçılı Meyhâneci Kosti.

Tolçılı ve Rusyalı Ermeni Kirkor.

İsakçılı Kapamacı Nikolçe.

Mersûmun karındaşı Nişan.

**
Bu kere İsakçı'da ahz ü girift olunan casuslardan ve nefs‑i İsakçı mütemekkinlerinden mukaddemâ
firaren Rusya'dan gelip el‑hâletü hâzihî reâyâ‑yı Devlet‑i Aliyye'den Anduruşka veled‑i Gançev nâm
şahsın istintakıdır. Fî 21 Ra. sene [12]70 4 .
S: —Seni1 ne için tutdular ve sebebi nedir ve
nerede ve nasıl tutdular ise doğruca söyle.

C: —Üç dört mâh mukaddem İsakçı Mü‑
dürü Ahmed Ağa ve İsakçılı Hâfız Sâbit

1 Sultan Abdülmecid.
2 İsaccea (Romanya).
3 Tulcea (Romanya).

4 Bu belgenin aslında soru ve cevaplarda kullanılan Osmanlı
alfabesindeki sin ve cim harfleri S: ve C: kısaltmalarıyla gös‑
terilmiştir.
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casusluk etmek üzere beni karşı tarafa gönderip
ben dahi gidip Rusyalının ahvalinden her ne
ki tahkik edebilir isem gelir haber verir idim.
Bundan bir buçuk mâh mukaddem yine karşıya
göndermişler idi. Çünkü mukaddemâ Rus‑
ya'dan bu tarafa firar etdiğim cihetle beni
İsmail'de tanıyıp tutup mahbese ilkâ eylediler ve
sonra aksine casusluk etmek yani İsakçı ve sair
mahallerde olan kuvve‑i askeriyeyi bi't‑tahkik
gidip haber vermek üzere beni mahbesden çı‑
karıp İsakçı karşısındaki söğütlüğe getirerek
leylen beri tarafa geçirdiler. Ben dahi doğruca
İsakçı'da Kazak Çorbacısı Zaharko'nun hâne‑
sine girerek keyfiyeti ifade eyledikde mersûm;
"Hemen seni burada dahi taharrî ediyorlar. Eğer
bulurlar ise telef ederler." demekle ben dahi; "Şim‑
di ne hareket edeyim?" dediğimde; "Sen korkma.
Ben seni meydana vermem. Sen yine karşıya gidip
Rusyalılara askerin ve topların İsakçı'dan kalkıp
Babadağı'na1 gitdiklerini ve İsakçı'da fakat iki bin
asker ve sekiz kıt‘a top kaldığını ifade eyle; dur‑
mayıp bu tarafa gelsinler." dedi. Ben dahi; "Nice
geçebilirim ve nasıl kayık bulabilirim?" dediğimde
-çünkü beni mukaddemâ Müdür gönderdikde
karşıya geçiren kayıkçılar mersûmun ma‘lûmu
olmakla- gidip ol kayıkçıları bulmuş ve lakır‑
dı edip hazırlamış. Gece oldukda beni beraber
hânesinden alıp gümrüğün alt tarafına gönder‑
di ve orada kayık hazır olmakla bindirip kar‑
şı tarafa gönderdi. Karşıya geçip bir kordona
vardım ve Çorbacı'nın irsâl etdiğini ve askerin
mikdarını ifade eyledim. Zâbitlerine haber ir‑
sâl eylemeleriyle mersûm geldi ve beni istintak
birle ba‘dehû alıp üç dört Kazak ile beraber İs‑
mail Kalesi Muhafızı'na götürüp mersûm dahi
istintak eyledi. Ba‘dehû bendenize; "Sen yine
İsakçı'ya Çorbacı'ya git, bu verdiği ma‘lûmât kâfi
olamaz. Güzelce tahkik eylesin ve Tolçı ve Maçin'de
ne kadar asker ve top var ise öğrenip tekrar seni
göndersin." deyu yanıma bir zâbit terfîkıyle beni
tekrar İsakçı'ya geçirdiler. Üç gün havfımdan
dağda gezerek encâmında İsakçı'ya gidip Çor‑
bacı'nın hânesine vardım. Kapıyı kilitli gör‑
dükde ahıra varıp birini bularak sual eyledik‑
de; "beni karşıya gönderdiğini haber almalarıyla
mersûm Çorbacı'yı tutduklarını ve hapsetdiklerini"
söylemekle oradan Vasil nâm Kazağın hânesine
1 Babadag (Romanya).

gitdim. Ondan dahi sual eyledim. O dahi böyle
cevab verdi. Bunun üzerine zabtiyeler haber al‑
mış, gelip beni tutdular.
S: —Kayıkçıların isimleri nedir?
C: —Birine Kazak Sakallı Dimitri ve diğeri‑
ne dahi yine Kazak Dimitri derler.
S: —Seni mukaddemâ Müdür gönderdiği
vakit kayıkçılar Müdür'ün gönderdiğini bilir‑
ler imiş. Sonra Çorbacı gönderdikde yine öyle
mi bilirler idi? Yoksa Çorbacı'nın gönderdiğine
ma‘lûmâtları var mı idi?
C: —Hayır, yine; "Müdür gönderdi." kıyas et‑
diler.
S: —Dünkü gün tutdurduğun Rusya
tebaasından Kirkor veled‑i Kiragos ve yine te‑
baa‑i merkûmeden mersûmun karındaşı Nişan
nâm kimseleri ne için tutdurdun?
C: —Mersûmların casus olduklarını ve bu‑
radan İsmail'e kâğıd yazıp gönderdiklerini İs‑
mail'de Rusya zâbitânından işitdim. Velâkin
kendilerini orada görmedim. Ancak mersûmla‑
rı mukaddemâ tanırım ve İsmail'de Rusyalı Ka‑
rabet Çorbacı'nın adamları olduğunu bilirim.
S: —Seni Çorbacı karşıya göndereceği vakit‑
ler yanında kim var idi ve olduğu hâlde bu işden
onların dahi ma‘lûmâtı var mıdır?
C: —Ol vakit Eftodi Todo ve Simyon Onop‑
ri ve karındaşı Zaharko Onopri ve Çömlekçi
Yohim Hançer'in(?) benim ne için gitdiğimden
cümlesinin ma‘lûmâtı var idi.
S: —Şimdi hapishânede olanlardan bu işe
kimlerin ma‘lûmâtı vardır? Onların isimlerini
söyle.
C: —Bu işe ma‘lûmâtı olanlar işte ânifen
esâmîleri tahrîr olunan eşhâsdır. Başkasının
ma‘lûmâtı yokdur.
S: —Mukaddemâ tutulmuş ve Şumnu'ya gön‑
derilmiş olan Yani Holi ve sair casusların işleri‑
ne senin ma‘lûmâtın var mı? Bunlardan ve sai‑
reden kimlerin ma‘lûmâtı vardır? Doğru söyle.
C: —Beni casusluk için ol vakit karşıya
gönderdiklerini mersûmlar bilmekle benden
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gizlerler idi. Velâkin ol işden Çorbacı Gorgi
Kramson(?) ve Dobrişa'nın damadı Kostantin
ve Vasil Manto'nun meyhânecisi Kostaki ve
Kapamacı Nikolçe'nin ma‘lûmâtları olduğunu
mersûmânın rüfekâsından olarak karşıya firar
etmiş olan İsmail'de mahbesde bulunan Simyon
Baypole'den(?) ve Yorgi Anton nam kimseler‑
den işitdim.
S: —Tolçı'da dahi casus var mı ve olduğu
hâlde kimlerdir ve kaç kişidir?
C: —Tolçı'da Kazaklardan otuz kadar casus
olup her bâr kâğıd yazdıklarını ve isimlerini

bilmediğim iki Kazak ile İsmail'e irsâl etdikleri‑
ni işitdim ve ol iki Kazağı gördüm ve ol Kazağın
biri orta boylu kuruca yüzlü ve beyaz sakallı ve
ihtiyar ve diğeri orta boylu, şâbb‑ı emred tah‑
minen on sekiz yaşında vardır. Fakat isimlerini
bilmem. Görsem tanırım ve bunlar kendileri‑
ne verilen kâğıdı İsmail çatalındaki kordondan
bed’ ile Tolçı'ya doğru yedinci kordona verirler
imiş ve mezbûr kordonda bir yüzbaşı olmak‑
la mersûmları ve kâğıdı alıp İsmail'e gönderir
imiş.
(İmza)

Rusya tebaasından iken beri tarafa firar etmiş ve şimdi tebaa‑i Devlet‑i Aliyye'den olan ve
İsakçı mütemekkinlerinden Dimitri veled‑i Andreya nâm şahsın istintakıdır.
S: —Sen arkadaşın Dimitri ile Anduruşka
nâm kimseyi kayık ile karşı tarafa götürmüşsü‑
nüz. Keyfiyet nice olmuş ise ve size; "Mersûmu
karşıya götürün." deyu kim söylemiş ise doğruca
söyle.

binip karşıya mersûm Anduruşka'yı geçirdik.
Çorbacı Zaharko Tuna kenarında kaldı.

C: —Ben Sakallı Dimitri'nin hânesinde gece
yatar iken Kazak Çorbacısı Zaharko ve yanında
Anduruşka nâm şahıs gelip hâne sahibini kal‑
dırmışlar. Mersûm dahi beni kaldırdı. Mersûm
Çorbacı'nın elinde biraz arak ve duhan ve iki
kürek var idi. Bizi taşraya çağırıp biraz çakdır‑
dı: "Bu Anduruşka konakdan yani Müdür tara‑
fından casusluk için karşıya gidecekdir. Mersûmu
alıp karşıya götüresiz." demekle biz dahi: "Pekiyi."
diyerek oradan cümlemiz kalkarak Tuna kena‑
rına geldik ve gümrüğün alt tarafından kayığa

C: —İsakçı'da ne kadar asker ve ne mikdar
top olduğunu Çorbacı Zaharko Anduruşka'ya
ifade ve beyân edip; "Karşıya git, böylece haber
ver." deyu söylediğini işitdim.

S: —Sizi uykudan kaldırdıkdan sonra ne la‑
kırdı etdiniz ve Zaharko ile Anduruşka ne la‑
kırdı etdiler? Burasını doğruca söyle.

S: —Çorbacı Zaharko size hitâben; "Andu‑
ruşka'yı karşıya götürün ve avdetle kayığı aldığınız
yere bırakın. Ba‘dehû ne siz beni bilin ne de ben sizi
bileyim." dedi mi?
C: —Evet öyle söyledi ve; "Geldikden sonra
sizi razı ve hoşnud ederim." dedi.

On sene mukaddem Rusya'dan firar etmiş Kazak taifesinden ve şimdi İsakçı mütemekkinlerinden ve
tebaa‑i Devlet‑i Aliyye'den Dimitri veled‑i İgnat nam şahsın istintakıdır.
S: —Anduruşka'yı karşıya nasıl gönderdiniz
ve; "Mersûmu karşıya götür." deyu size kim söy‑
ledi? Doğru söyle.
C: —Ben gece hânemde yatarken Çorbacı
Zaharko ile Anduruşka geldiler. Ellerinde arak
ve duhan ve kürek var idi. Çorbacı‑i mersûm;
"Bu Anduruşka Müdür tarafından karşıya gide‑
cekdir. Mersûmu karşıya götüreceksiniz." dedikde
Ben; "Havf ederim." deyu tereddüd eylemiş isem
de Müdür'ün emriyle gideceğimi tekrar ifade
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etmekle onun üzerine arkadaşım Dimitri'y‑
le mersûmu alıp karşıya götürürken mersûm
Anduruşka derun‑ı kayıkda; "İsakçı'da ne kadar
asker ve top vardır?" deyu sual edip ben dahi; "Bil‑
mem." dediğimde; "Beni karşıdan tahkik için Ce‑
neral gönderdi. Zaharko Çorbacı'dan tahkik eylemiş
isem de sen dahi ma‘lûmâtını beyan eyle." dedikde
ben dahi tekrar; "Bilmem." cevabını verdim.
S: —Çünkü sen reâyâsın ve mersûmun sû’‑i
meram ve niyyâtı ma‘lûmun oldu; niçin avdet
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edip mersûmu İsakçı'ya getirerek Müdür'e ifade
etmedin ve tutturmadın?
C: —Mersûmun elinde bıçak olduğu cihetle
avdet etmeye havf eyledik. İki üç gün keyfiyeti

ifade etmemiş isek de encâmında haber alınaca‑
ğını derk eylediğimizde gidip Yahudi Çorbacı‑
sı Haronka'ya söyledik. Mersûm dahi Müdür'e
ifade etmiş. Onun üzerine Çorbacı'yı ve bizi
tutdular.

Tebaa‑i Devlet‑i Aliyye'den ve İsakçı mütemekkinlerinden
Kazak Çorbacısı Zaharko veled‑i Yuvan'ın istintakıdır.
S: —Anduruşka senin evine gelmiş ve berây‑ı
tahkik Rusya tarafından gelip tekrar gideceğini
ifade eyledikde sen dahi ne kadar top ve asker
olduğunu mersûma söyleyip ba‘dehû mersûmu
alıp Dimitri'nin evine gitmişsiniz. Oradan Di‑
mitri ve diğer Dimitri'yi uykudan kaldırıp; "Bu
adam Müdür tarafından karşıya gidecektir." diye‑
rek mersûmu karşıya göndermişsin ve hatta sen
dahi Tuna'ya kadar beraber gitmişsin. Elhâsıl
keyfiyet her nice olmuş ise doğruca söyle.
C: —Mersûm benim evime gelmedi. Zahar‑
ko Onopri nâm Kazağın hânesine gelmiş ve
hâne sahibi gelip; "Seni biri istiyor." deyu beni
çağırdı. Ben dahi gitdim. Anduruşka'yı orada
buldum. Mersûm berây‑ı tahkik karşı tarafdan
gelerek yine karşıya gideceğini söyledi. Oradan

kalkıp gece saat altı râddelerinde Dimitri'nin
hânesine gitdik. Mersûm karşıya gideceğini Di‑
mitri'ye söyledi ve bir kabon1 vereceğini ifade
eylediyse de mersûmlar götürmekden imtinâ‘
etmeleriyle ben dahi; "Hayde götürün." dedim.
Velâkin; "Müdür tarafından gidecekdir." deme‑
dim ve benden askerin mikdarını sormuş ise
de; "Bilmem." cevabını verdim.
S: —Sen mersûm Anduruşka'nın casus oldu‑
ğunu bilir iken mersûmu ele vermemen ve kar‑
şıya giderek İsakçı'nın ahvâlini Rusyalıya söy‑
leyeceği derkâr ve ma‘lûmun iken mersûmun
karşıya gitmesine muâvenet etmen lâyık mıdır?
C: —Fi'l‑vâki bilir idim ve tutdurmak lâzım
idi. Velâkin bu bâbda kusur etdim. Kusurumu
itiraf ederim.

Muvâcehe
Mersûm Anduruşka ve Kayıkçı Dimit‑
ri ve diğer Kayıkçı Dimitri celb ile Çorbacı‑i
mersûmun Anduruşka'yı Kayıkçı Dimitri'nin
evine getirip; "Bunu karşıya gönderin." demesi
ve askerin mikdarını Anduruşka'ya söylemesi
hususu kendilerinden Çorbacı‑i mersûm hâzır
olduğu hâlde soruldukda mersûm Anduruşka
karşıdan geldikde doğruca Çorbacı‑i mersûmun
evine geldiğini ve askerin mikdarını mersûm‑
dan tahkik ile beraber kalkıp Dimitri'nin evine
gitdiklerini ve orada bu; "Anduruşka'yı karşıya
götürün, Müdür tarafından gidecekdir." dediğini
yüzüne karşı ifade eyledikde ve kayıkçılar dahi

bu vechile yüzüne karşı söyledikde Çorbacı‑i
mersûmun artık inkâra mecali kalmayıp fi'l‑vâ‑
ki mersûm Anduruşka karşıdan geldiği vakit
Zaharko Onopri nam Kazağın hânesine misafir
olmuş ise de; "Ben sonra gidip kendi evime getir‑
dim ve karşıya gidip askerin ve topların mikdarını
haber vermesini söyledim ve beraber kalkıp Dimit‑
ri'nin evine giderek; 'Bunu karşıya götürün.' dedim.
Fakat; 'Müdür tarafından gidecekdir.' demedim.
Niçin Müdür'ü karıştırayım da ona dahi bir zarar
gelsin." deyu etdiği ve söylediği şeyleri ikrar ve
itiraf eyledi.

Kazak Çorbacısı mersûm Zaharko'ya tekrar sual:
S: —Bu1 işden başkalarının dahi ma‘lûmâtı
var imiş. Çünkü böyle şeyler yalnız bir
adamın göreceği ve cesaret edeceği hizmetler

olmamakla akıl dahi böyle keser. Çünkü kendi
etdiğini söyledin; onlar dahi kimlerdir ve ne su‑
retle ittifak etdiniz? Doğruca söyle.

1 karbon: Rus para birimi. Bkz. Özön, a.g.e.
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C: —Bu işde karındaşım Efto Todo'nun ve
Simyon Onopri ve karındaşı Zaharko Onopri
ve Çömlekçi Yohim Hançer(?) nam Kazağın
medhalleri vardır ve karşıya haber irsâl eyle‑
mekde ve Anduruşka'yı göndermekde cümle‑
mizin ittifakı vardır.

S: —Yani Holi'nin keyfiye[ti]ne senin
ma‘lûmâtın var mı ve ol işde kimlerin medhal‑
leri vardır? Doğru söyle.
C: —Onlar bir kumpanya imiş. Benim onla‑
rın tutdukları işden kat‘an ma‘lûmâtım yokdur.
Eğer olsa saklamayıp söyler idim.

Reâyâ‑yı Devlet‑i Aliyye'den
İsakçı'da Kazak Çorbacısı Zaharko'nun karındaşlığı Eftodi Todi nam şahsın istintakıdır.
S: —Anduruşka'nın karşı tarafa gidip gel‑
mesine dair olan ma‘lûmâtını ketm etmeyerek
doğruca söyle.
C: —Benim bu işden kat‘an ma‘lûmâtım
yokdur. Anduruşka'nın ne karşıya gitdiğinden
ve ne geldiğinden haberim olmayıp ben mersû‑
mun o suretle gidip geldiğini hapisde öğrendim.

S: —Husus‑ı mezbûrda senin dahi medhalin
olduğunu arkadaşların yüzüne karşı söylerler
ise iki kat mücâzâta razı olur musun ve sonra
yine inkâr eder misin?
C: —Hiçbir şeyden ma‘lûmâtım yokdur. Her
ne yapar iseniz yapın; işte elinizdeyim.

Muvâcehe
Mersûm Zaharko Çorbacı ve Anduruşka
celb ile mersûm Eftodi Todi hâzır olduğu hâlde
husus‑ı mezbûrdan mersûmun dahi ma‘lûmâtı
olup olmadığı rû be‑rû sual olundukda bu işde
yani Anduruşka'nın karşıya gidip geldiğinden
ve karşı tarafa casusluk eylediğinden ve iki ne‑
fer Dimitrilerin kayığına süvaren muahharan

karşıya gitdiğinden haberi ve ma‘lûmâtı oldu‑
ğunu yüzüne karşı söylediklerinde artık mer‑
sûm Eftodi Todi'nin inkâra mecali kalmayarak
ve keyfiyetden ma‘lûmâtı olarak bu hususda
Kazak Çorbacısı'nın ifade etdiği eşhâsın dahi
müttefik ve medhalleri olduğunu ifade ve itiraf
eylemişdir.

Kazak taifesinden ve İsakçı mütemekkinlerinden ve reâyâ‑yı Devlet‑i Aliyye'den
Simyon Onopri nam şahsın istintakıdır.
S: —Anduruşka'nın karşıya gidip gelme‑
sine dair ve casusluk etmesine mütedâir olan
ma‘lûmâtını ketm etmeyerek doğruca söyle.
C: —Bu işden kat‘an ma‘lûmâtım yokdur;
isterseniz boynumu urun. Hatta onları tutup
hapsetdikleri zaman ben başka şey için hapisde
idim. Beni dahi; "Bunlar ile birlikdesin." diyerek
iftira edip Babadağı'na gönderdiler. Hiçbir şey
bilmem ve ilmim ve haberim yokdur.

S: —Bu işden senin dahi ma‘lûmâtın olarak
müttefik olduğunu arkadaşların ifade ediyorlar.
Eğer onlar senin beraber olup medhalin oldu‑
ğunu yüzüne karşı söylerler ise ol vakit yine
inkâr edecek misin ve hem iki kat mücâzâta razı
olur musun?
C: —Bir şeyden ma‘lûmâtım yokdur. Hatta
yirmi sene prangaya vaz‘ etseniz yine bir şey
bilmem ki ifade edeyim. Bu bana nefsaniyet ve
iftiradır.

Muvâcehe
Kaziyyeye keyfiyet‑i medhalini yani Anduruşka'nın
casusluk için karşıya gideceğini burada ikrar etmiş olduğu.

Anduruşka ve Çorbacı Zaharko ve karın‑
daşlığı Eftodi Todi celb ile mersûm Simyon
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Onopri'nin dahi husus‑ı mezbûrda medha‑
li ve ma‘lûmâtı olup olmadığı rû be‑rû sual
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olundukda mersûm Simyon Onopri'nin dahi
bu hususda medhali ve ma‘lûmâtı olduğu‑
nu mersûmân yüzüne karşı söylemiş ve hatta
Çorbacı Zaharko mersûm Simyon'un hânesine
giderek Anduruşka'yı orada bularak alıp kendi
hânesine getirdiğini yüzüne karşı söylemiş ve
mersûm Anduruşka dahi mersûm Simyon'un
hânesine gitdiğini ve oturup beraber arak

içdiklerini kezâlik rû be‑rû ifade etmiş ve beraber
arak içdiklerini mersûm Simyon evvel emirde
ikrar eylemiş ise de muahharan; "bu kelamı dahi
söylemediğini ve Anduruşka'nın kendi evine gelme‑
diğini ve mersûmu görmediğini" söyleyip inkâ‑
rında ısrar eylemiş olup ancak usul ve kavâid‑i
istintakça mersûm Simyon'un bu işde medhali
ve ma‘lûmâtı olduğu tebeyyün eylemişdir.

İsakçı mütemekkinlerinden ve reâyâ‑yı Devlet‑i Aliyye'den ve Kazak taifesinden
Zaharko Onopri nam şahsın istintakıdır.
S: —Anduruşka'nın karşıya gidip gelmesi‑
ne ve casusluk etmesine dair olan ma‘lûmâtını
ketm etmeyerek doğruca söyle.
C: —Ben gece yarısı vakitleri yatarken An‑
duruşka geldi, beni çağırdı. Taşra çıkdım; "Ne
gezersin?" deyu sordum. "Bana Çorbacı lâzım ise
de hânesinde asker olduğu cihetle oraya gitmeğe
korkarım. Git bana Çorbacı'yı çağır." dedi. Ben de
gidip mersûmu uyur buldum ve uyandırıp; "Gel
seni Anduruşka ister." dediğimde çıplak olduğu
cihetle telaş ile; "Dur biraz." dedi ve hemen içeri
girip giyindi. Ben avdet eyledim. Anduruşka'yı
kapının yanında durur buldum ve akibinde
Çorbacı dahi geldi. "Hoş geldin." deyu birbirine
aşinalık ederek ba‘dehû Çorbacı Anduruşka'ya;
"Hayde bizim eve gidelim." deyu mersûmu alıp
gitdiler. Karındaşım evde yok idi ve hatta asker
hizmetinde idi.
S: —Sen Anduruşka'nın geldiğini ve Çor‑
bacı'nın alıp gitdiğini muahharan karındaşına
ifade etdin mi? Ve mersûm bir müddet gâib
olmuş. Nerede olduğunu ve nereden geldiğini
bilmez mi idin?
C: —Mersûmun geldiğini ve Çorbacı'nın
alıp götürdüğünü sonra karındaşım geldikde
söyledim. Bir şey söylemedi. Ancak mersûmun
nerede olduğunu ve nereden geldiğini bilmez
idim.
S: —Anduruşka sizin evde oturmuş ve
hatta karındaşın ile beraber arak içmişsin.
Burasını inkâr ediyorsun. Burasını onlar dü‑
zeltir ve yüzüne karşı söylerler ise ol vakit ne

diyeceksin? Ve sonraki suallerimize vereceğin
cevablara inanmamak lâzım gelir.
C: —Anduruşka bizim evin derûnuna girme‑
di ve arak içmedik. Yine ifadem evvelki ifadem
gibidir ve bir şeyden ma‘lûmâtım yokdur.
S: —Anduruşka'nın karşıya gidip gelme‑
sinden ve casusluk etmesinden ma‘lûmâtın var
imiş. İşte Çorbacı ve karındaşı ve Anduruşka
öyle söylüyorlar. Burasına ne diyeceksin?
C: —Artık doğrusunu söyleyim. Anduruşka
bizim eve geldi. Çorbacı'yı istedi. Ben gitdim
Çorbacı'yı çağırdım; geldi. Ba‘dehû oturduk.
Anduruşka arak istemekle Çorbacı'ya bir kar‑
bon verdi. Mersûm dahi gidip getirdi. Oturup
çıkdık. Sonra balık var idi; yedik. Karındaşım
Simyon Onopri dahi orada idi. Rusya'nın Kar‑
tal'da çok askeri olduğunu ve Yeniköy'de ve Ma‑
nastır'da dahi birer mikdar askeri bulunduğunu
Anduruşka ifade etdi. Bunun üzerine karşıdan
gelmiş olduğunu anladım. Ba‘dehû Babadağı'na
asker gidip İsakçı'da az asker kaldığını ve iki top
ve çadırları götürdüğümüzü ifade eyledim.
S: —Sen Anduruşka'nın tekrar casusluk için
karşıya gideceğini biliyor idin ya?
C: —Hayır, bilmez idim.
S: —"Anduruşka'nın geldiğini sakınıp kimseye
söyleme." deyu Çorbacı gelip sana ifade ve ten‑
bih eylemiş ise de sen niçin gidip zâbite haber
vermedin?
C: —Fi'l‑vâki Çorbacı gelip; "Söyleme." deyu
tenbih etdi. Binâberîn ben dahi mersûmun gel‑
diğini kimseye haber vermedim.
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Mersûm Simyon Onopri'nin tekrar ifade ve istintakı.
C: —Ben karındaşımla beraber oturur idik.
Anduruşka gece geldi. Karındaşım, Çorbacı
Zaharko'yu çağırmağa gitdi. Bizim hâne sahi‑
bimiz Roman Kojoşko'nun Çorbacı‑i mersûm
ile miyâneleri bozuk olmakla Çorbacı geldikde
mersûm Roman Kojoşko saklandı. Biraz otu‑
rup çakdık ve balık yiyip lakırdı etdik. Ba‘dehû
Çorbacı Zaharko, Anduruşka'yı alıp evine gitdi.
Başka gûnâ lakırdı olmadı.

S: —Sen Anduruşka'nın ne için geldiğini ve
tekrar yine gideceğini bilmez mi idin?
C: —Ne için geldiğini bilmez idim. Velâ‑
kin ferdâsı gün karındaşım ile hatab kesmeğe
giderken Anduruşka'nın top ve askeri tahkik
zımnında geldiğini karındaşımdan işitdim.
Tekrar gideceğini bilmez idim.

Mersûmun karındaşı
Zaharko Onopri'ye tekrar sual:
S: —Anduruşka'nın geldiği gece siz İsakçı'da
kalan askere ve toplara dair lakırdı ederken ka‑
rındaşın orada hâzır mı idi ve lakırdıları işitdin
mi?

C: —Orada mersûm hâzır idi. Fakat lakırdı‑
ların bazısını işidip birazını işitmedi. Zira sonra
yatmak üzere ahıra gitmişidi.

Muvâcehe
Mersûmlar tekrar muvâcehe olundukda
mersûm Simyon Onopri'nin lakırdı etdikleri
vakit mevcud idüğünü ve olan makalâtı işitdi‑
ğini ve keyfiyetden ma‘lûmâtı olduğunu mer‑
sûm Anduruşka ve Çorbacı Zaharko mersûm
Zaharko Onopri'nin yüzüne karşı söylemiş ve

karındaşı Zaharko dahi; "Bazısını işitdi ve bazı‑
sını işitmedi." deyu kezâlik rû be‑rû ifade etmiş
ve bunun üzerine mersûm Simyon Onopri
inkârında ısrar eylemiş ise de usul‑i istintakça
mersûmun olan lakırdılardan ma‘lûmâtı olduğu
tebeyyün eylemişdir.

Anduruşka'nın Yani Holi keyfiyetinde; "Bunun dahi
ma‘lûmâtı var imiş." dediği.

İsakçı mütemekkinlerinden ve reâyâ‑yı Devlet‑i Aliyye'den
Terzi Yorgi Kramson(?) veled‑i Kostantin nam kimsenin istintakıdır.
S: —Sen Yani Holi ve Baypole'yi(?) bilir mi‑
sin ve onlar ile ülfetin var mı?

S: —Nikita Kazak ile Baypole'nin(?) hâne‑
sinde görüşdüğün var mı?

S: —Bundan tahminen iki mâh mukaddem
bir gece Nikita Kazak ve Yakof Kazak ve Kışla
karyeli Yani Tace ve Likoraş, İsakçı'ya gidip Bay‑
pole'nin(?) hânesinde misafir olmuş ve ol gece
sen ve Yani Holi ve Baypole(?) ve bir papas ve
Baypole'nin(?) yazıcısı Montano ol hâneye ge‑
lip lakırdı etmişsiniz. Ol etdiğiniz lakırdı ne idi?

C: —Bir Nikita var idi. Mersûm meyhâneci
olmakla iki sene mukaddem onu idam etdiler.
Başka Nikita bilmiyorum. Ve Baypole'nin(?)
hânesinde Nikita namında başka Kazak görme‑
dim ve bilmem.

C: —Ben ol gece oraya gitdim ve esamileri‑
ni beyân etdiğiniz kimseleri görmedim. Hatta
Baypole'de(?) alacağım olup matlûb etdiğim
için miyânemizde bozukluk vardır. Binâberîn
hânesine bile gitdiğim yokdur.

C: —Evet bilirim ve çorbacı oldukları cihetle
ülfetim dahi vardır.
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S: —Yani Holi ve Baypole'nin keyfiyeti
ma‘lûmundur. Ol hususda senin dahi medhal ve
ma‘lûmâtın var imiş. Husus‑ı mezbûrda başka
refîklerin kimlerdir ve keyfiyeti ne kalıba ifrâğ
edip ne gûnâ hareket etdiniz ve karşıya ne gûnâ
haber ve kâğıd gönderdiniz? Doğruca söyle.
C: —Benim onların etdiği işden kat‘an
ma‘lûmâtım olmayıp Yani Holi tutuldu ve Tol‑
çı'ya gidip tekrar zincir ile İsakçı'ya geldi. Ol

vakit zincirde olduğu hâlde âlemin yanında
gördüm ve kabahati ne idüğünü ol vakit kendi
lisanından işitdim.
S: —Gel doğru söyle. Bu inkâr senin hakkın‑
da fenadır. Zira biz senin medhalin olduğunu
öğrendik.
C: —Benim kaziyyede medhalim yokdur.
Eğer var ise boynum kıldan incedir.

Anduruşka'nın Yani Holi keyfiyetinde; "Bunun dahi
ma‘lûmâtı var imiş." dediği.

İsakçı mütemekkinlerinden ve reâyâ‑yı Devlet‑i Aliyye'den
Kostantin veled‑i Mihail nâm meyhânecinin istintakıdır.
Mersûma dahi Yorgi Kramson'a(?) olan sualler sual olundukda aynı onun verdiği cevabları
vererek inkâr eylemişdir.
Anduruşka'nın Yani Holi keyfiyetinde; "Bunun dahi
ma‘lûmâtı var imiş." dediği.

İsakçı mütemekkinlerinden ve reâyâ‑yı Devlet‑i Aliyye'den
Meyhâneci Kostaki veled‑i Kosti'nin istintakıdır.
Mersûma dahi Yorgi Kramson'a(?) olan sualler sual olundukda aynı onun verdiği cevabları
vererek inkâr eylemişdir.
Anduruşka'nın Yani Holi keyfiyetinde; "Bunun dahi
ma‘lûmâtı var imiş." dediği.

İsakçı mütemekkinlerinden ve reâyâ‑yı Devlet‑i Aliyye'den
Kapamacı Nikolçe veled‑i Vasil'in istintakıdır.
Mersûma dahi Yorgi Kramson'a(?) olan suller sual olundukda aynı onun verdiği cevabları
vererek inkâr eylemişdir.
Çorbacı Zaharko'ya tekrar sual:
S: —Bakkal Osetyan ile Bakkal Fercinenni
nam kimselerin bu işden ma‘lûmâtı var imiş
ve senin ile her bâr görüşüp beraber düşer
kalkarlar imiş. Şurasını dahi inkâr etmeyerek
doğru söyle ve senin kabahatin doğru söyledi‑
ğin için afv olunacağından, bu işde daha kim‑
ler müttefikdir ve karşı ile kimler haberleşir ve

Anduruşka'dan başka karşıya kim gidip gelir?
Ketm eylemeyip ifade eyle.
C: —Bakkal‑ı mersûmeynin bu işden kat‘an
ma‘lûmâtları yokdur. Ve bi'l‑farz olsa bile ben bil‑
mem ve karşı ile haberleşenleri dahi bilmem. Ve
Anduruşka'dan mâadâ karşıya gidip gelen yokdur.
Eğer olsa inkâr eylemeyip doğruca söylerim.
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Mersûm Çorbacı Zaharko ile her bâr görüşmekle
Kayıkçı Dimitri'nin ifadesinin ve şübhe üzerine tutulmuş olduğu.

İsakçı mütemekkinlerinden ve reâyâ‑yı Devlet‑i Aliyye'den
Bakkal Osetyan veled‑i Marko'nun istintakıdır.
S: —Senin Kazak Çorbacısı Zaharko ile ülfe‑
tin var mı ve mersûmu tanır mısın?
C: —Evet ülfetim vardır ve tanırım.
S: —Anduruşka'nın karşıya gidip geldiğine
senin dahi ma‘lûmâtın var imiş. Her nasıl ol‑
duysa doğruca söyle.
C: —Mersûmun ne karşıya gitdiğinden ve
ne geldiğinden ma‘lûmâtım vardır ve ne de

buna dair bir şey bilirim. Eğer bilir isem ve tah‑
kik olunur ise boynum kıldan incedir.
S: —Şimdi Anduruşka ve Çorbacı gelip
ma‘lûmâtın ve onlarla müttefik olduğunu yü‑
züne karşı söylerler ise sonra ne dersin?
C: —Eğer söyler ise yine; "Haberim ve
ma‘lûmâtım yokdur?" derim. Zira yokdur. Eğer
iftira ederler ise Hudâ'dan bulsunlar.
Mersum dahi kayıkçı mersûmun
ifadesi ve şübhe üzerine tutulmuş olduğu.

İsakçı mütemekkinlerinden ve reâyâ‑yı Devlet‑i Aliyye'den
Bakkal Yorgi veled‑i Sofron nam kimsenin istintakıdır.
Mersûm dahi Bakkal Osetyan misillü külliyyen inkâr eylemiş ve kat‘an ma‘lûmâtı
olmadığını beyân ve ifade etmişdir.
Muahharan Tolçı'da tutdırılan iki Kazak haklarında
mersûm Anduruşka'nın ifadesidir.
Tolçı mütemekkinlerinden ve Kazak taife‑
sinden ve reâyâ‑yı Devlet‑i Aliyye'den Kalim
nâm kimsenin mukaddemâ karşı tarafa adam
geçirdiği ve beri tarafa dahi adam aldığı ma‘lû‑
mum olduğuna binâen taharrî eylemekde ol‑
duğum iki nefer Kazak'dan bir ser‑rişte almak
üzere benim ile beraber ve Kazak kıyafetinde
olan ve Kazakça bilen Tatar Alayı'ndan Onba‑
şı Said ve Konya zabtiyelerinden Ali Bey nam
kimseler ile leylen mersûmun hânesine giderek;
"Bazı husus zımnında arkadaşlarımla beraber karşı
tarafa gitmek isterim. Acaba çaresi var mıdır ve bizi
karşı tarafa geçirmek mümkün olabilir mi?" dedi‑
ğimde mersûm Kalim; "Pek kolay şeydir. Ben her
vakit karşı tarafa adam geçiririm ve karşıdan dahi
bu tarafa alırım. Fakat buradan geçmek olamaz.
Beştepe1 karyesinde benim bir bildiğim adam vardır.
Sizi araba ile oraya götürüp onun marifetiyle kar‑
şı tarafa geçiririm ve orada kayığımız dahi vardır."
dedikde; "Eğer bu himmeti edersen sana beş yüz
1 Beştepe, Bestepe (Tulcea, Romanya).
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kuruş veririm." dediğimde mersûm razı ve taah‑
hüd eyledi ve oradan kalkıp avdetle gelip keyfi‑
yeti Kavasbaşı Ağa'ya ve Binbaşı Mehmed Efen‑
di'ye söyledik. Ba‘dehû gece saat on bir râddele‑
rinde merkûm Said ve Ali Bey mersûmun arka‑
daşını görmek ve Beştepe'de olan adamın ismini
öğrenmek ve merkûm Said, Kalim ile arabaya
binip biz dahi Ali Bey ile diğer arabaya râki‑
ben gitmek üzere mersûm Kalim'in hânesine
giderek diğer arabayı istikrâ zımnında tekrar
geriye döndüler. Ba‘dehû Said, Kalim'in araba‑
sına binmek üzere mersûm Kalim'in hânesine
vardıkda mersûm Kalim'in arkadaşı olan Kazak
Yuvan'ı orada bulup görmüş ve araba dahi hâzır
olmakla tamam arabaya binecek vakitde Binbaşı
Mehmed Efendi asker ile ve zabtiye‑i merkûm
Ali Bey gelerek mersûmları tutdular. Bu suretde
mersûmların her bâr adam geçirdikleri tebey‑
yün ederek taharrî eylemekde olduğumuz iki
Kazak'ı dahi bunların geçirdikleri anlaşılmış ve
ifadelerinden dahi müstebân olmuşdur.
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Tolçı mütemekkinlerinden ve reâyâ‑yı Devlet‑i Aliyye'den
Kazak Kalim veled‑i Mihail nam şahsın istintakıdır.
S: —Sen bu Anduruşka'yı ve arkadaşları olan
Said ve Ali'yi bilir misin?
C: —Anduruşka'yı bilirim velâkin merkûm‑
ları mukaddemâ bilmez idim. Fakat üç gün ev‑
vel bana gelmiş idiler. Ol vakitden beri tanırım.
S: —Üç gün mukaddem sana ne için
gelmişler idi?
C: —Bu Anduruşka ve refîki olan Sakallı, sa‑
baha karşı benim evime gelerek pencereyi vur‑
dular. Anduruşka mukaddemâ bildiğim olmakla
kendisini bana bildirerek Dempet namındaki
Kazağı sordu. Ben dahi; "Mersûm karşıya bir kaç
defadır gidip geldi. Bir müddetdir görünmez oldu‑
ğundan zannıma göre karşıda tutdular." dedim.
Ba‘dehû Anduruşka; "Ben arkadaşlarımla karşıya
gideceğim. Bizi karşıya geçirebilir misin?" dedikde
ben dahi; "İ‘lân‑ı harbden mukaddem karşıdan beri
tarafa adam geçirirdim velâkin şimdi geçiremem.
Fakat Beştepe'de Yuvan Pogorile nam kimsenin bir
küçük kayığı olup mersûm karşıya adam geçirir.
Oraya git ve o sizi geçirir." dedim. Ba‘dehû An‑
duruşka; "Sana beş yüz kuruş veririm; bizi oraya
götür." demekle ben dahi razı oldum. Fakat yal‑
nız gitmeğe korkduğumdan ve Yuvan namında
bir bildiğim Kazağı arkadaş alacağımdan mer‑
sûmun evine giderek keyfiyeti kendisine söyle‑
dim. Evvel emirde tereddüd eylemiş ise de mu‑
ahharan razı olup sabaha karşı bizim eve geldi.
Ba‘dehû Said dahi geldikde ben bargiri sulama‑
ğa gitdim. Beni yolda ve Yuvan ile Said'i bizim
evde tutmuşlar.

S: —Beştepe buradan kaç saatdir?
C: —Dört beş saatdir.
S: —Beş saat yere gitmek için bir arabaya beş
yüz kuruş ücret verilir mi? İşte bundan istidlâl
olunur ki bunların karşıya ne için gidecekleri
ma‘lûmun olup merkûmları sen karşıya geçire‑
cek imişsin; burasını doğru söyle.
C: —Ne için gideceklerini bilmez idim ve
karşıya ben geçirmeyecek idim. Fakat beş yüz
kuruş vereceklerine binâen o kadar paraya
tama‘ edip götürecek oldum.
S: —Çünkü sen iyi adamsın, bunların beş
yüz kuruş verecekleri cihetle fena adam olduk‑
larını veyahud firar edeceklerini bildin; niçin
zâbite haber verip tutdurmadın?
C: —Böyle vakitde husus‑ı mezbûru taah‑
hüd eylediğime ve zâbite haber vermediğime
binâen fi'l‑vâki kabahatim vardır.
S: —Sen Anduruşka'ya ve arkadaşlarına; "Ben
her vakit karşıya adam geçiririm ve karşıdan dahi
alırım. Hatta geçenlerde karşıdan iki Kazak aldım."
demişsin. Burasını ve ol iki Kazak'ın isimleri ne
ise doğru söyle.
C: —Fi'l‑vâki i‘lân‑ı harbden evvel karşıdan
bu tarafa adam kaçırır idim velâkin ol vakitden
beri adam götürüp getirdiğim yokdur ve bu ya‑
kında öyle iki Kazak getirmedim.

S: —Sen Anduruşka'yı ve arkadaşlarını Beş‑
tepe'ye götürsen de Yuvan Pogorile'yi orada
bulamayaydın bunları karşıya ne suretle geçi‑
recek idin?

S: —Sen; "İ‘lân‑ı harbden beri adam getirme‑
dim." diyorsun ve; "Benim kayığım yokdur fakat
bir bargirim vardır." deyu söylüyorsun. Çünkü
kayığın yokdur, nice adam geçirir idin?

C: —Eğer mersûmu bulamayaydık; "İşte be‑
nim elimden bu kadar gelir; varın safa geldiniz."
diyerek avdet edecek idim ve eğer bunun üzeri‑
ne beni sıkıştırırlar ise orada bizim kordonlarda
bulunan askere keyfiyeti ifade edecek idim.

C: —Arkadaşım Yuvan ile müşterek bir ka‑
yığımız var idi; onun ile adam geçirir idik. An‑
cak mezbûr kayığı dört mâh mukaddem ismini
bilmediğim bir Moldovan meyhâneciye dört
yüz yirmi kuruşa fürûht eyledim.
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Tolçı mütemekkinlerinden ve Kazak taifesinden ve reâyâ‑yı Devlet‑i Aliyye'den
Yuvan veled‑i Yuvan'ın istintakıdır.
mâh mukaddem dört yüz yirmi kuruşa satdık.

S: —Seni ne için tutdular?
C: —Kalim Kazak benim evime gelerek;
"Beştepe'ye iki kişi götüreceğim. Sen de benimle be‑
raber gel." demekle; "Ben oraya kadar gidemem."
dediğimde; "Sen yarı yola kadar gel, arabayı alıp
avdet eyle. Biz ötesini yaya gideriz ve hem senin
bana yirmi kuruş borcun olmakla onu sana bah‑
şedip daha kırk kuruş veririm." dedikde ben de
razı oldum. Sonra kalkıp mersûm ile hânesine
gitdik. Ba‘dehû bir adam geldi. Kalim ile lakırdı
etdiler ve; "Bir araba tutacağız." dedikde Kalim;
"Araba tutmağa ne hâcet, işte benim arabam kâfidir.
Fakat sizi götüreceğimden dolayı bana ne vereceksi‑
niz?" Ve hem biraz pey verdikde ol adam dahi;
"Karındaşımla mukâvele etdiğiniz vechile para ve‑
receğiz ve hem bende para yok karındaşım gelsin,
pey versin." dedi. Ba‘dehû merkûmun karındaşı
gelip trapeze1 üzerine biraz para saydılar. Bana;
"Al." demiş iseler de Kalim bargir sulamağa git‑
miş olduğundan; "Gelsin, alsın." dedim. Ve son‑
ra; "Bu adamlar bayağı adam değil. Şunların git‑
meleri tehî değildir." diyerek kalbime bir vesvese
ârız oldu. Bunun üzerine asker gelip bizi tutdu.
S: —Sen Kalim ile Beştepe'ye bugünlerde
gitdin mi?
C: —Bugünlerde gitdiğim yokdur. Fakat
oradaki balıkçının hizmetkârı olduğum cihetle
bu yana mersûm ile beraber gitmiş idim.
S: —Senin kayığın var mı?
C: —Bir kayığım vardır velâkin karanti‑
nahâne yanında karaya çekilmişdir. Mersûm ile
diğer müşterek olarak bir kayığımız var idi. Altı

S: —Sen Beştepe'de Yuvan Pogorile'yi bilir
misin?
C: —İsmini işitmiş isem de kendisini gördü‑
ğüm ve ülfetim yokdur.
S: —Sen mersûmu bilir imişsin ve hatta ar‑
kadaşın Kalim ve mersûm Yuvan Pogorile ile
birlikde karşıdan bu tarafa ve bu tarafdan karşı‑
ya adam geçirir imişsin ve hatta beş on gün mu‑
kaddem karşıdan iki Kazak almışsınız. Burasını
doğru söyle.
C: —Ne mersûmu bilirim ve ne de mersûm
ile ve Kalim ile adam geçirdiğim vardır. Bu
makûle şeylerde kat‘an medhalim yokdur.
S: —Bu adamlardan beş yüz kuruş alacağını
Kalim sana söyledi mi?
C: —Evet söyledi.
S: —Bunun üzerine bu adamların fena adam
olduklarını veyahud firar edeceklerini bilmedin
mi? Zira o kadar mesafeye gitmek için beş yüz
kuruşu tehî vermezler.
C: —Fi'l‑vâki onların fena adam olduklarını
bildim. Bu hususunda kabahatim vardır. Hak
yedinizdedir.
S: —"Eğer Beştepe'de Yuvan Pogorile'yi bula‑
maz isen bizim orada başka adamımız vardır, sizi
geçirdiriz." demişsiniz. Ol adamlar kimlerdir?
Burasını doğru söyle.
C: —Ben öyle lakırdı söylemedim ve o
makûle bildiğim adamlar yokdur.

Muvâcehe
Fakat Anduruşka'nın ifadesi üzerine mer‑
sûm Kalim ve Yuvan tutdurulmuş olsa etdikleri
mukâvele ve lakırdıları inkâr edecekleri derkâr
idüğüne binâen şehâdet etmek üzere Kazak kı‑
yafetinde Anduruşka'nın yanına terfîk olunmuş
olan Said ve Ali ve Anduruşka hâzır oldukları
1 Masa, sofra. Bkz. Özön, a.g.e.
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hâlde mersûm Kalim ve Yuvan celb ile kendile‑
riyle ne lakırdı ve ne gûnâ mukâvele eyledikleri
Anduruşka'dan rû be‑rû sual olundukda; "her
bâr karşı tarafa ve karşıdan bu cânibe adam geçir‑
diklerini ve hatta yakın vakitde karşıdan iki Kazak
aldıklarını ve Beştepe'de Yuvan Pogorile ile mütte‑
fik olduklarını ve eğer Beştepe'de mersûm Yuvan
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Pogorile'yi bulamaz isek başka refîkleri olmakla
onların marifetleriyle bizi karşıya geçirecekleri‑
ni ve Tolçı'ya karîb bir kayıkları dahi var ise de
havflarına binâen suya batırıp sakladıklarını" ve
bâlâda muharrer ifadât‑ı sabıkalarını söyledik‑
lerini yüzlerine karşı söylemiş ve merkûm Said
ile Ali dahi Anduruşka'nın ifadelerini tasdik
ve şehâdet eylemiş olmalarıyla; "Bunun üzerine
ne diyeceksiniz." deyu mersûmlardan sual olun‑
dukda; "bâlâdaki ifadelerini ve beş yüz kuruşa

merkûmları Beştepe'ye götüreceklerini ve Yuvan Po‑
gorile marifetiyle karşıya götüreceklerini" ikrar ey‑
lemiş olup ancak suda batırılmış kayığı ve her bâr
adam geçirdiklerini ve yakın vakitde iki Kazak
geçirdiklerini inkâr etmiş iseler de mukaddem‑
ce tayin olunan tebdil şahidlerin şehadetlerine
binâen keyfiyet tebeyyün etmiş ve bu bâbda
olan inkâr ve ısrarları usul‑i istintakça abes ol‑
duğu zâhir bulunmuşdur.

İfade‑i sabıkasını teyiden
bu tarafda dahi söylemişdir.

İsakçı mütemekkinlerinden ve reâyâ‑yı Devlet‑i Aliyye'den
Kazak Çömlekçi Yohim veled‑i Nikolay nam şahsın istintakıdır.
S: —Sen Anduruşka ve Çorbacı Zaharko'yu
bilir ve onlarla ülfetin var mı ?
C: —Zaharko'yu bilirim velâkin Anduruş‑
ka'yı bilmem.
S: —Bir gece Anduruşka ve Zaharko ve sair
arkadaşların ve sen bir yerde bulunup bazı la‑
kırdı etmişsiniz. Burasını niçin inkâr edip; "An‑
duruşka'yı bilmem." diyorsun?
C: —Ne bilirim ve ne tanırım ve ne de onlar
ile bir yerde bulunup lakırdı etdim.
S: —Şimdi Anduruşka ve Zaharko gelip; "Biz
bu adamı bilir ve her bâr lakırdı eder idik." der‑
ler ise ve sair arkadaşların dahi böyle söyler ise
sonra ne diyeceksin? Ve hem sonra başka sual‑
lerimiz var; onlara dair irâd edeceğin cevablara
dahi itimad edemeyiz.
C: —Ben Anduruşka'yı bilmem ve mersûm
ile ve Çorbacı ile hiçbir lakırdı etmedim. Ken‑
di halimde bir adamım. Bir şeyden ma‘lûmâtım
yokdur.
S: —Anduruşka tahkik zımnında karşıdan
geldikde ibtidâ Zaharko Onopri nam şahsın

evine gelip muahharan Çorbacı'nın evine git‑
miş ve sonra İsakçı'da ne kadar top ve asker
kaldığını tahkik edip mersûma ifade etmişsiniz.
Mersûm bunun üzerine iki Dimitri'lerin kayı‑
ğıyla karşıya gitmiş. Bu hususda sen ve Çorbacı
ve sairleri müttefik iken şimdi; "Anduruşka'yı
bilmem." demek ve böyle inkâr etmek şübheyi
davet demekdir. Sen buralarını inkâr edecek
olursan onlar yüzüne karşı söyleyecekdir. Son‑
ra ne diyeceksin?
C: —Ben bu makûle hareketde bulunma‑
dım ve bu iftirayı Anduruşka'nın bana etmesi‑
ne sebeb budur ki; bir gece evime bilmediğim
bir adam gelip Çorbacı'yı sual etdi ve elinde
bir tek tabanca var idi. Ben dahi Çorbacı'nın
tutulduğunu mersûma söyledim. Mersûm ta‑
bancayı bana verdi. "Sen otur, ben şimdi gelirim."
diyerek çıkıp gitdim ve Müdür'e haber verdim.
Geldiler, mersûmu bulamayıp tabancayı teslim
etdim. Ba‘dehû zabtiyeler öteye beriye gidip
mersûmu bulup tutdular. Mersûmun bana ifti‑
rasına işte bu sebeb olmuşdur.

Muvâcehe
Mersûmun efkârının üzerine mersûm
Anduruşka ve Çorbacı Zaharko ve karın‑
daşlığı Eftodi Todi celb ile muvâcehe olun‑
dukda mersûm Anduruşka ifade‑i sabıkası

vechile; "Ben Çorbacı'nın evine gitdikde Çöm‑
lekci Yohim orada idi ve etdiğimiz lakırdılar‑
dan ma‘lûmâtı vardır." deyu yüzüne karşı
söylemiş ve Çorbacı dahi; "Ben Anduruşka'yı eve
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getirdiğimde mersûm Yohim orada idi. Velâkin
Anduruşka ile husus‑ı mezbûra dair lakırdı etmedi‑
ler. Fakat Anduruşka'nın ne için geldiğini mersûm
Yohim'e ben söyledim." deyu kezâlik yüzüne karşı
ifade etmiş ve Çorbacı‑i mersûmun karındaşlı‑
ğı Eftodi Todi dahi; "Anduruşka geldikde Yohim
dahi bizim evde idi ve biz mersûm ile yatur idik. Çor‑
bacı Anduruşka'yı getirdi. Mum yakdılar, biz uyan‑
dık ve mersûmu gördük. Velâkin Yohim Anduruşka
ile lakırdı etmedi ve karındaşlığım dahi mersûma
bir şey söylemedi. Husus‑ı mezbûra dair Yohim'in
ma‘lûmâtı yok ise de o gece ve ferdâsı akşam Andu‑
ruşka'yı bizim evde gördü." deyu kezâlik mersûm
Yohim'e rû be‑rû söylemiş ve bunun üzerine
mersûm Yohim; "Ben Anduruşka'yı görmedim ve
lakırdı etmedim ve bir şeyden ma‘lûmâtım yokdur.

Zaharko Çorbacı bulunduğu cihetle hânesine çok
kimseler gelip gider. Anduruşka tanıdığım ve bil‑
diğim adam değildir. Bir şeyden haberim yokdur."
cevabından dönmemiş ise de Anduruşka'yı
Çorbacı'nın hânesinde gördüğü, Çorbacı ile
karındaşlığı Eftodi Todi'nin ifadelerinden müs‑
tebân olmuş olup ancak kaziyyede medhali ol‑
duğu hasbe'l‑istintak tebeyyün edemediği misil‑
lü Anduruşka'yı gördüğünü inkâr etdiği cihetle
pek de şüpheden kurtulamamışdır.
Çorbacı Zaharko'nun evinde Anduruşka ol‑
duğu hâlde İsakçı'da dört top ve dört bin asker
olduğuna dair etdikleri lakırdıyı bu tarafda ik‑
rar etmiş idüğünden kaziyyede medhali olduğu
tebeyyün eyledi.

Fi'l‑asl İsmailli olup dokuz mâhdan beri Tolçı'da ikamet eden Ermeniyyü'l‑asl Rusya tebaasından Kirhor
veled‑i Yeranos nam şahıs ki Anduruşka'nın İsmail'e her bâr mektub tahrîriyle Rusya zâbitânıyla muhabere
eder dediği ve tutdurduğu kimsenin istintakıdır.
S: —Senin burada ticaretin ve sanatın nedir?
C: —Arak ve bâde alıp topdan fürûht etmek
ile taayyüş ederim.
S: —Sen bir kimseye mensub musun yoksa
kendi başına mısın?
C: —Kendi başıma bir adamım.
S: —Bizim tahkikatımıza göre sen İsmail'de
Karabet Bazirgân'ın adamı imişsin?
C: —Ben mersûmun adamı değilim fakat
karındaşım mersûm ile şerîk olduğuna ve ben
dahi mukaddemâ karındaşımın hizmetinde bu‑
lunduğuma binâen herkes beni mersûmun hiz‑
metkârı kıyas eder.
S: —Şimdi karındaşın Tatos nerededir?
C: —Bazı İsmail'de ve bazı İstanbul'da derler
ise de nerede olduğunu sahihan bilemem.
S: —Sen mukaddemâ karındaşın Tatos
ve mersûm Karabet ile ahz ü i‘tâ zımnında
mektuplaşır mıydın?
C: —Ben karındaşımın hizmetinden ayrıla‑
lı karındaşıma mektub yazmadım ve mersûm
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Karabet'e dahi yazdığım yokdur. Fakat bir kere
mersûm Karabet'den bir sefîne hususuna dair
bir kıt‘a mektub gelmiş ise de sonra karantina
olduğu cihetle cevabını bile yazmadım.
S: —Senin Yanko Simopli(?) ile ülfetin ve
ahz ü i‘tân var mıdır?
C: —Mersûm ile ülfetim ve alışverişim
yokdur. Fakat uzakdan uzağa birbirimize aşina‑
lık eder idik.
S: —Senin mersûm Yanko Simopli(?) ile ül‑
fetin olup hatta sen ve karındaşın Nişan ve mer‑
sûm bi'l‑ittifak bazı şeyler öğrenip İsmail'deki
Rusya zâbitânına mektub tahrîr eder imişsiniz?
C: —Ben o misillü hareketde bulunmadım
ve onların dahi yazdıklarını bilmem. Eğer böyle
bir hareketim tebeyyün eder ise boynum kıldan
incedir.
S: —Sizin ol suretle mektub yazdığınızı
bizim İsmail'e gidip gelen casusumuz Rusya
zâbitânı ağızlarından işitmiş. Onun üzerine
seni tutdular. Eğer hilâf olsa casus‑ı merkûm
seni ve onları nice bilir ve nice haber verebilir
idi?
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C: —Bendeniz bu misillü harekât‑ı nâ‑be‑
câda bulunmadım ve Allâh göstermesin yine
bulunmam ve kabul dahi etmem. Beni tahkik
buyurun. Eğer öyle adam isem beni idam edin.

Ben İsmail'den on beş yaşında çıkdım. Bir daha
Rus memâlikine ayak basmadım. Şimdiye kadar
Padişah sayesinde ve toprağında geçindim. Bu
bana iftiradır, kabul etmem.

Fi'l‑asl İsmailli olup Rusya tebaasından Ermeni Nişan veled‑i Yeranos nam şahıs ki, bu dahi
Anduruşka'nın; "İsmail'e kâğıd yazar." dediği ve bâlâda muharrerü'l‑ism Kirhor'un biraderi olmakla
tutdurduğu kimsenin istintakıdır.
S: —Senin burada ticaretin nedir?
C: —Arak ve şarab ve çavdar alıp satarım.
S: —Ne kadar vakitden beri buradasın?
C: —Dokuz sene vardır.
S: —Sulina'da1 oturdun mu ve oradan bura‑
ya ne vakit geldin?

C: —Orada oturmadım velâkin hizmetim
düşdükce gider gelir idim.
Mersûmun karındaşına olan sualler kendi‑
sine dahi olunmuş ve her ne kadar tedkik kı‑
lınmış ise de mersûm dahi karındaşının verdiği
cevabları vererek inkâr eylemiş ve binâberîn
ikisinden dahi bir ser‑rişte alınamamışdır.

Fezleke
muzırradan bulundukları tebeyyün ve tahak‑
Bâlâda olunan istintakât ve tedkikâta naza‑
kuk etmiş ve Çömlekçi Yohim'in keyfiyetden
ran mersûm Anduruşka hain ve eşhâs‑ı mu‑
ma‘lûmâtı olduğu pek de sâbit olamamış ise de
zırradan ve serseri makûlesinden olup devlet‑i
Çorbacı Zaharko'nun evine Anduruşka geldiği
metbûası ve velinimetinin aleyhine casusluk
vakit; "Ben orada değil idim ve mersûmu görmedim
ef‘âl‑i gayr‑i marzıyyesine mücâseret etdiği ve
ve bilmem." deyu inkâr eylemesi cihetle şübhe‑
Kazak Çorbacısı Zaharko dahi mersûm Andu‑
den kurtulamamış ve mukaddemâ ahz ü girift
ruşka'ya hemhâl ve muîn olarak ve mersûma
olunarak Şumnu cânibine isrâ kılınmış olan
ma‘lûmât vererek karşıya gidip gelmesi esbâbı‑
Yani Holi keyfiyetinde; "Bunların dahi medhalle‑
nı teshîl ve istikmâl eylediği ve Çorbacı‑i mer‑
ri vardır. Karşıda Simyon Baypole'den işitdim." di‑
sûmun karındaşlığı Eftodi Todi'nin dahi kaziy‑
yerek mersûm Anduruşka'nın bu kere İsakçı'da
yede medhali olduğu ve mersûm Anduruşka'yı
tutdurmuş olduğu Terzi Yorgi Kramson(?) ve
geçiren Sakallı Dimitri ve diğer Dimitri dahi
Meyhâneci Kostantin ve diğer Meyhâneci Kos‑
memnûâtdan olan adam imrârı emrine adem‑i
taki ve Kapamacı Nikolçe nâm zimmîler key‑
riâyet ve itaatden gayrı Anduruşka'nın karşıya
fiyeti inkâr etdiklerine ve fakat Anduruşka'nın
ne husus için gideceğine ma‘lûmât‑ı tâmmeleri
ifadesiyle husus‑ı mezbûr sübut bulamayacağı‑
var iken mücerred zamîrlerinde merkûz olan
na ve bir ser‑rişte dahi alınamadığına binâen
habâset ve hıyanete binâen leylen mersûmu
mersûmân tebriye‑i zimmet etmiş ve Bakkal
karşıya geçirdikleri cihetle mersûmların dahi
Osetyan ve diğer Bakkal Yorgi, Çorbacı Za‑
husus‑ı mezbûrda şirket ve medhalleri bulun‑
harko ile ülfet etdiklerinden; "Mersûmların dahi
duğu ve mersûm Anduruşka karşıdan geldik‑
kaziyyede medhalleri vardır." diyerek Kayıkçı Di‑
de evvel emirde Simyon Onopri ve karındaşı
mitri'nin ifadesinin ve şübhe üzerine tutulmuş
Zaharko Onopri'nin hânesine gelip Çorbacı
ise de mersûmlar dahi münkir bulunup tutacak
Zaharko'yu mersûm Zaharko, Onopri vasıta‑
bir sened ve ipucu olmadığına mebnî mersûm‑
sıyla oraya celb ederek İsakçı'da kalan top ve
lar dahi berâet‑i zimmetlerini izhâr eylemiş ve;
asâkire dair lakırdı etmeleriyle mersûmların
"İsmail'de Rusya zâbitânıyla mükâtebe ve muhabere
dahi müttefik ve hem‑bezm‑i fezâhat olduk‑
etdiklerini orada zâbitân‑ı mersûmeden işitdim."
ları ve binâberîn mersûmânın eşhâs‑ı rezile ve
demesinin üzerine Tolçı'da ahz ü girift olunan
1 Sulina (Romanya).
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Rusya tebaasından Ermeni Kirhor ve karındaşı
Nişan nâm kimseler pek dakik olarak istintak
olunmuş ise de mersûmlar keyfiyeti külliyyen
inkâr etdiklerine ve bunun üzerine tutacak
bir ipucu olmayıp ittihâz olunan sened fakat
bir mesmûâtdan ibaret olarak sened‑i mezbûr
dahi şâyân‑ı itibar olmayıp şöyle ki; mersûm‑
lar zâbitân‑ı mersûme ile mükâtebe ve muha‑
bere etmiş farz olunsa bile bu makûle serâiri
Anduruşka gibi şahsa ifade ve ifşâ edecekle‑
ri akla pek baîd bulunmuş ve binâberîn mer‑
sûmların üzerlerine dahi bir şey tebeyyün ve
tahakkuk edememiş ve; "Karşıya adam götürüp
getirirler." deyu Anduruşka'nın ifadesinin üze‑
rine kurulan dâm u hîleye binâen Tolçı'da ahz ü
girift olunan Kazak Kalim ve arkadaşı Kazak
Yuvan mersûm Anduruşka ve refikleri mesa‑
besinde yanına terfîk olunan iki nefer tebdil şâ‑
hidleri beş yüz kuruşa Beştepe'ye götürecekleri

ve orada Yuvan Pogorile nâm şahıs marifetiyle
karşıya geçirdecekleri cihetle mersûmların dahi
her bâr bu fi‘l‑i nâ‑sezâda bulundukları revş‑i
hâlden ve şâhidlerin ifadelerinden müstebân ve
tahakkuk eylemiş ve bunun üzerine mersûm
Yuvan Pogorile taharrî etdirilmiş ise de bul‑
durulamamış olduğu rehîn‑i ilm‑i âlem‑ârâ‑yı
âsafâneleri buyuruldukda ol bâbda ve her hâl‑
de emr u fermân hazret‑i men lehü'l‑emrindir.
Fî 5 R. sene [12]70
Bende
(Mühür)
Osman Fehmi

Bende
(Mühür)
Ali Nazım

Bende
(Mühür)
Han Mirza

Bende
(Mühür)
İslam

**
Ma‘rûz‑ı çâkerleridir ki
Dünkü gün mütecâsir‑i takdimi olduğum
Meclis‑i mezkûrdan tanzim olunan mazbata
bir kıt‘a arîza‑i çâkerânemde tafsil olunmuş
ile kaleme alınan istintakname ve gerek buna
olduğu üzere İsakçı taraflarında Rusyalıya ca‑
dair olan evrâk‑ı saire manzûr‑ı maâlî‑neşûr‑ı
susluk etmekde oldukları hâlde derdest olunan
sipeh‑dârîleri buyurulmak üzere leffen takdim
dokuz nefer eşhâsın Tolçı'da mün‘akid olan
kılınmış ve casus hakkında karargîr olan mü‑
Meclis‑i Mahsûs'da vukû‘ bulan istintakla‑
câzât keyfiyeti her ne kadar mukaddemâ dahi
rı üzerine tekrar Şumnu'da dahi teşkil olunan
cümleye i‘lân ve beyân kılınmış ise de eşhâs‑ı
Meclis‑i Kebîr‑i Mahsûs'da merkûmlardan
merkûmenin şu fezâhata cesareti tenbihât‑ı
Anduruşka ve Zaharko nâmân ikisinin kav‑
mezkûre üzerine vukûa geldiğinden ve işte
len ve fi‘len ve mâadâ yedi neferinin kavlen
etdiklerini evvelki i‘lânât vechile buldukların‑
casuslukları inde'l‑istintak tebeyyün eylediği
dan fîmâ‑ba‘d bu makûle habâsete hiç kimse‑
Meclis‑i ma‘kûd‑ı mezkûrdan bâ‑mazbata ilâm
nin aldanıp cesaret edememesi için be‑tekrar
ve beyân olunmuş ve bu misillü casusluk fezâ‑
cümleye neşr ü i‘lânı hususu sevâhil‑i Tuna'da
hatına mütecâsir olan eşhâs‑ı rezilenin sübut‑ı
bulunan mülkiye me’mûrlarıyla Edirne hükû‑
töhmeti takdirinde kurşuna tutularak ibreten
meti tarafına ihtar ve tezkâr olunmuş olmakla
li's‑sairîn idam olunmaları mesbûk olan irâ‑
merkûmûn yedi nefer casusların Dersaâdet'e
de ve iş‘âr‑ı âlî iktizâsından bulunmuş olma‑
vusûllerinde icra‑yı muktezâsı bâbında ve her
sıyla bunlardan sâlifü'z‑zikr fezâhat‑ı kavliye
hâlde emr u fermân hazret‑i veliyyü'l‑emrindir.
ve fi‘liyesi sübut‑yafte olan ikisi ber‑mûceb‑i
Fî-gurre‑i Ca. sene [12]70
irâde‑i seniyye kurşuna tutularak mücâzâtla‑
An‑Şumnu
rı icra ve mâadâ yedi neferinin katle bedel fa‑
milyalarıyla beraber müebbeden Anadolu'nun
Müşir‑i Ordu‑yı Rumili
münasib olan mahalline nefy ve tağrîb olun‑
(Mühür)
mak üzere Dersaâdet'e derdest‑i i‘zâm ve isrâ
Ömer Lütfi1
olduklarından eşhâs‑ı merkûme hakkında
**

1 Şumnu'daki Osmanlı Ordusu Kumandanı.
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Atûfetli efendim hazretleri
Meclis‑i Vâlâ'dan kaleme alınıp devletli Se‑
rasker Paşa hazretlerinin bir kıt‘a tezkiresi ve
melfûf evrâk ile beraber manzûr‑ı âlî‑i hazret‑i
mülûkâne buyurulmak için takdim kılınan maz‑
bata meâlinden müstefâd olduğu vechile İsakçı
tarafında ele getirilip bi'l‑muhakeme kavlen ve
fi‘len casusluğa cür’etleri tebeyyün ederek kur‑
şuna tutulmuş iki neferden mâadâ yalnız kav‑
len casusluğa cür’et eyledikleri tahakkuk eden
yedi neferin familyalarıyla beraber Dersaâ‑
det'e vürûdlarında fîmâ‑ba‘d memleketlerine

gidememek üzere iskân tarîkıyla Adana cânibi‑
ne tard ve def‘ olunmaları bâbında iktizâ eden
fermân‑ı âlînin ısdârıyla Serasker‑i müşâruni‑
leyh hazretlerine tesyârı tezekkür kılınmış ise
de ol bâbda her ne vechile emr u irâde‑i seniy‑
ye‑i cenâb‑ı Cihanbânî müteallik ve şeref‑su‑
dûr buyurulur ise mantûk‑ı âlîsi üzere hareket
olunacağı beyânıyla tezkire‑i senâverî terkîm
kılındı efendim.
Fî 26 C. sene [12]70
M.

Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki
Enâmil‑zîb‑i ta‘zîm olan işbu tezkire‑i sâ‑
miye‑i âsafâneleriyle mezkûr mazbata ve tez‑
kire ve evrâk meşmûl‑i nazar‑ı şevket‑eser‑i
hazret‑i Padişahî buyurulmuş ve tezekkür ve
istîzân buyurulduğu vechile zikrolunan yedi ne‑
ferin familyalarıyla beraber Dersaâdet'e vürûd‑
larında fîmâ‑ba‘d memleketlerine gidememek
üzere iskân tarîkıyla Adana cânibine tard ve def‘
olunmaları bâbında iktizâ eden fermân‑ı âlînin

ısdârıyla Serasker‑i müşârunileyh hazretleri‑
ne tesyârı müteallik ve şeref‑sudûr buyurulan
emr u irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı Cihandârî muk‑
tezâ‑yı celîlinden bulunmuş ve mârru'l‑beyân
mazbata ve tezkire ve evrâk yine savb‑ı sâmî‑i
âsafîlerine iade kılınmış olmakla ol bâbda emr u
fermân hazret‑i veliyyü'l‑emrindir.
Fî 27 C. sene [12]70
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SAVAŞ SIRASINDA CASUS vs. KİMSELERE PADİŞAH'IN İHSANI OLMAK ÜZERE
YAPILAN ÖDEMELERİN HAZİNECE MAHSUP İŞLEMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Savaş sırasında Rumeli, Kırım ve Batum taraflarında casus olarak istihdam edilenlere
vs.ye Padişah'ın ihsanı olmak üzere ödenen yedi sekiz yüz bin akçe civarındaki paradan
Batum civarında sarf edilenlerin Hazine tarafından mahsup işlemi gerçekleştirildiği
halde Rumeli ve Kırım tarafında yapılanların mahsup işleminin, bunların nerelere sarf
edildiğine dair müfredat defterlerinin mevcut olmaması yüzünden gerçekleştirilemediği,
bunun üzerine konunun anılan harcamaların zaten yapılmış olması ve harp sırasında
bunların belgelendirilmesinin zorluğu gerekçe gösterilerek Padişah'a arz edildiği ve onun
da bu harcamaların Hazine tarafından mahsup işleminin icra edilmesine onay verdiği.
31 Mart 1857

hazretleriyle Ordu‑yı Hümâyun‑ı mezbûr Def‑
terdârı saadetli Efendi hazretlerine verilen ta‑
limâtda muharrer ve mastûr bulunduğu misil‑
lü bazı mevâdd‑ı mühimme ve mektûme için
masraf vukû‘ buldukca bi't‑tesviye defterinin
müşârunileyhimâ hazerâtı taraflarından müş‑
tereken bi't‑temhîr takdimi dahi mukaddemâ
bâ‑tahrirât bildirilmiş olduğu hâlde masârifât‑ı
merkûmenin bir gûne defteri irâe olunamaması
ve böyle bilâ‑defter ve sened masrafın kabul ve
mahsûbu usûl ve nizâmına mugâyir bulunması
hasebiyle bu bâbda Hazinece bir şey denileme‑
yeceği beyân olunmasına ve masârif‑i merkû‑
menin ekserîsi hengâm‑ı muhârebâtda ve es‑
nâ‑yı harekâtda sarf ve i‘tâ olunmasıyla müfre‑
dât defteri tutulmak müstahîlü'l‑imkân bulun‑
duğu Serdar‑ı ekrem‑i müşârunileyh hazretleri
tarafından iş‘âr kılınmasına nazaran keyfiyetin
bir kere de huzûr‑ı âli‑i Vekâlet‑penâhilerinde
müzâkeresiyle ne vechile karar verilir ve irâde‑i
aliyye‑i Sadâret‑penâhileri ne merkezde mü‑
teallik ve şeref‑sudûr buyurulur ise ona göre
ifa‑yı muktezâsı bâbında emr u fermân hazret‑i
men lehü'l‑emrindir.

Rumeli ve Kırım ve Batum1 taraflarında
tahkik‑i ahvâl zımnında kullanılan casus ve
me’mûrîn‑i saireye ve muhârebelerde mec‑
rûh olanlara ve istihkâmât‑ı lâzıme i‘mâlâtın‑
da istihdam olunan asâkir‑i şahane ve ahaliye
atiyye‑i seniyye olarak verilmiş olan yedi sekiz
yüke karîb mebâliğden Batum cânibinde vukû‘
bulan masârif mahsûb olunmuş ise de Rumeli
ve Kırım taraflarında olan masârifâtın mahsû‑
bu henüz icra olunamamış olduğundan ifa‑yı
muktezâsı taraf‑ı Serdar‑ı ekremîden iş‘âr
olunduğu ve masârifât‑ı merkûmenin müfredât
defteri bulunmadığı müşârunileyh hazretleriy‑
le bi'l‑muhâbere anlaşılmış olduğu beyânıyla
tesviye‑i icabı istizânına dair devletli Serasker
Paşa hazretlerinin tezkireleri Maliye Nâzırı
devletli Paşa hazretleriyle ba‘de'l‑muhâbere
evrâk‑ı müteferriasıyla fî 6 C. sene [12]73 ta‑
rihiyle Meclis‑i Vâlâ'ya havale buyurulmakla
lede'l‑mütâlaa; masârif‑i merkûmenin def‑
teri olmaması cihetiyle Dâr‑ı Şûrâca beyân‑ı
efkâr olunamayacağı gösterilmesine ve Nâ‑
zır‑ı müşârunileyh hazretlerinin cevablarında
dahi ordu‑yı hümâyun için vukû‘ bulacak her
bir masrafın madde ve lüzum tasrîhiyle Mec‑
lis‑i muvakkatin mazbatası olmadıkca kabul
olunmaması Serdar‑ı ekrem‑i müşârunileyh

Fî 18 Receb sene [12]73
(Meclis azâlarının mühürleri)
**

1 Batumi (Gürcistan).
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Atûfetli efendim hazretleri
Rumeli ve Kırım Ordu‑yı Hümâyunları
taraflarında tahkik‑i ahvâl zımnında istihdam
olunmuş olan bazı casus ve me’mûrîn‑i saire‑
ye ve asâkir‑i hazret‑i şahaneye atiyye‑i seniy‑
ye olarak verilmiş olan yedi sekiz yük guruşun
Hazinece suret‑i tesviyesine dair Meclis‑i
Vâlâ'dan kaleme alınmış olan mazbata Meclis‑i
Hâs'da lede'l‑kırâe; masârif‑i merkûmenin ma‑
hall‑i sarfını mübeyyin müfredât defteri olma‑
ması cihetiyle kabulü Hazine‑i Celîlenin usûl‑i
mer‘iyyesine tevâfuk edemeyeceği Maliye
Nezâret‑i Celîlesi tarafından eğerçi îrâd olun‑
muş ise de mebâliğ‑i mezbûrenin ber‑vech‑i
muharrer kullanılan casus ve onun gibi bazı
me’mûrîne ve hususan muhârebelerde mec‑
rûh olanlara ve istihkâmât‑ı lâzıme i‘mâlâtında
istihdam kılınan asâkir‑i hazret‑i şahaneye ve
ahaliye atâyâ‑yı seniyye nâmıyla verildiği ve
müfredâtını mübeyyin defteri dahi tutulama‑
ması hengâm‑ı muhârebât ve esnâ‑yı harekâtda

vukû‘ bulmuş olmasından neş’et eylediği taraf‑ı
vâlâ‑yı Serdar‑ı ekremîden beyan kılınıp bu
hâle göre suret‑i istid‘â mebaliğ‑i mezbûrenin
yeniden i‘tâsı demek olmayıp ol vakit vukû‘
bulan bir masrafın Hazinece tesviye‑i kuyû‑
du maddesinden ibâret bulunduğuna nazaran
meblağ‑ı mezbûrun Hazinece icra‑yı mahsûbu
hususunun Nezâret‑i müşârunileyhâya hava‑
lesi müzâkere kılınmış ise de ol bâbda her ne
vechile emr u fermân‑ı maâlî‑unvân‑ı cenâb‑ı
Şehinşâhî müteallik ve şeref‑sünûh buyurulur
ise icra‑yı icabı mantûk‑ı âlîsine ibtidâr olu‑
nacağı ve zikrolunan mazbata evrâk‑ı müte‑
ferriasıyla beraber manzûr‑ı dekâyık‑mevfûr‑ı
hazret‑i Hilâfet‑penâhî buyurulmak üzere arz
ve takdim kılındığı beyânıyla tezkire‑i senâverî
terkîm kılındı efendim.
Fî 4 Ş. sene [12]73
M.

Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki
Resîde‑i enâmil‑i ta‘zîm olan işbu tezki‑
re‑i sâmiye‑i Sadâret‑penâhileriyle zikrolunan
mazbata ve evrâk manzûr‑ı âli‑i hazret‑i Padi‑
şahî buyurulmuş ve tezekkür ve istizân buyu‑
rulduğu vechile meblağ‑ı mezbûrun Hazinece
icra‑yı mahsûbu hususunun Nezâret‑i müşâ‑
runileyhâya havalesi müteallik ve şeref‑sudûr

buyurulan emr u irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı şaha‑
ne iktizâ‑yı münîfinden olarak mezkûr mazba‑
ta ve evrâk yine savb‑ı âli‑i asafîlerine iâde kı‑
lınmış olmakla ol bâbda emr u fermân hazret‑i
veliyyü'l‑emrindir.
Fî 5 Ş. sene [12]73
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SIRBİSTAN'A GÖNDERİLEN BİR OSMANLI CASUSUNUN RAPORU

Yenipazar Kaymakamı tarafından, ahvalin ne merkezde olduğunu öğrenmek için araştırma
yapmak üzere, at satmak ve don yağı satın almak bahanesiyle tüccar olarak Sırbistan'a
gönderilmiş olan Murtaza isimli casusun İvaniçe, Çaçka, Burusniça ve Kraguyevaç
kasabalarında gerçekleştirdiği görüşme ve izleme faaliyetlerinin sonuçları hakkında
hazırladığı ve birer suretleri Bosna ve Üsküp valilerine ulaştırılan raporda; 'Sırbistan'da
ortalığın karışık olduğu ve olağandışı hareketlilik gözlendiği, ticaret için daha içerilere gitme
hususunda güvenlik bakımından belirsizlik bulunduğu, bir dükkânda bir Avusturyalı ile bir Sırplı
arasında Avusturya, Fransa ve Osmanlı devletlerinin kıyaslandığı ciddî bir tartışma yaşandığı,
Kraguyevaç kasabasının açık alanında Miloş ve idarecilerinin toplanıp karar almaları için köşk
benzeri tahtadan bir bina yapılmakta olduğu, alınan haber ve duyumlara göre; Sırp tüccarlarının
savaş istemediklerini ve Osmanlı Devleti'nin Sırbistan'a atayacağı idareciye itaat edeceklerini
söyledikleri, Sırpların iç taraflardaki Osmanlı kalelerini ele geçirmek amacında oldukları ve
buralara Bosna taraflarından askerî yardım gelmesini önlemek için sınır bölgelerinde hazırlıklar
yaptıkları, Miloş'un ahaliye savaşa hazırlıklı bulunmaları talimatı gönderdiği ve çok sevdiği
İlya isimli Papas'ın yakalanmasına üzüldüğü, bölgedeki idarecilerine top dağıtacağı, oğlunun
Avusturya'dan asker getireceği, ahaliye Miloş'un Kraguyevaç'ta yapacağı toplantı gerçekleşene
kadar yedek at nalı ve yedek çarığa varıncaya dek hazırlıklı olmaları için sürekli tembihte
bulunulmakta olduğu' hususlarının yazılı olduğu.
12 Haziran 1859

Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki
Mukaddemâ istikşâf‑ı ahvâl zımnında
derûn‑ı Sırbiye'ye gönderilen casusun muâve‑
detiyle çend bendi hâvî olarak kaleme alınan
ifadâtı hâvî olup Bosna Valisi devletli Paşa haz‑
retleri tarafına gönderdiği varakanın bir sureti
bu kere bu tarafa gelir iken Yenipazar1 Kayma‑
kamı izzetli Efendi cânibinden bu kemterlerine
dahi i‘tâ olunmuş ve eğerçi varaka‑i mezkûre‑
nin Paşa‑yı müşârunileyh hazretleri tarafların‑
dan takdim‑i Âsitân‑ı bülend‑unvân‑ı cenâb‑ı

Vekâlet‑penâhileri kılınmış olması ağleb‑i
me’mûl ise de ihtiyâten sâlifü'l‑beyân suretin
bir nüshası leffen takdim olunmuş olmakla ol
bâbda ve her hâlde emr u fermân hazret‑i veliy‑
yü'l‑emrindir.
Fî 23 Za. sene [12]75
Vâli‑i Eyalet‑i Üsküb2
(Mühür)
Mehmed Kâni
**

Bundan on altı gün mukaddem güya iki re’s bargir satmak ve don yağı mübâyaa eylemek üzere
casus olarak Sırbiye'ye gönderilmiş olup avdet eden Murtaza nâm kimsenin
takrîrini mübeyyin varakadır. Fî 11 Za. sene [12]75.
Yenipazar'dan hareketle Seniçe3 üzerinden
Yavor4 İskelesi denilen Çit Kapısından içeriye

girip İskele‑i mezbûra altı saat bu‘d ve mesa‑
fede kâin İvaniçe5 nâm kasabaya gidip bir gece

1 Novi Pazar (Sırbistan).
2 Skopje (Makedonya).
3 Sjenica (Sırbistan).

4 Javor, (Kladnica, Sırbistan).
5 Ivanjica (Sırbistan).
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Arand nâm Sırplının hanında yatıp Hancı‑i
mersûmdan sual eylemiş ki; "Ben daha içeriye
gitmek isterim lâkin; 'Karışıklık vardır.' deyu söy‑
lendiğinden mütehayyirim." diyerek re’y aradı‑
ğında; "Ne git ve ne gitme. Bir şey söyleyemem."
demesi üzerine; "Sebebi nedir?" deyu yalvardığın‑
da; "Burada bir ateş yanar ve birisi dahi ol ateşi ka‑
rışdırmakdadır." deyu takrîr verdiğinde; "Ben bu
lakırdıları anlayamadım, benim anlayacağım gibi
söyle." demesine mebnî; "Avusturya Devleti ken‑
di revâcı için bizi Devlet‑i Aliyye ile bozuşdurdu.
Bakalım neye netice verecekdir?" deyu cevab ahz
edebilip ve merkûm Murtaza, Han‑ı mezbûra
vardığında Saray'lı1 olarak Abdullah nâm kim‑
seyi dahi orada bulup birlikde oldukları hâlde
bu kadarcık havâdis aldığı.
Ertesi günü yine merkûm Abdullah ile be‑
raber mezbûr İvaniçe'ye yedi saat ileride yani
Çaçka2 kasabasına iki saat kalarak bir hana
inip mezkûr bargirini otlatmak için bir mahal
göstermesini hancıdan taleb eylediğinde han‑
cı dahi tahminen on beş on altı yaşında olarak
adamını buna katıp çayıra giderken buna de‑
miş ki; "Seniçeli Papas İlya'yı tutmuşsunuz?!" de‑
mesiyle; "Sen onu ne bilirsin?" dediğinde; "Ben
onu bilirim. Miloş Bey'e gidip avdet eylediğinde
burada yatdı ve bizim mesmûumuz olmuşdur ki
merkûm Papas İlya'nın tutulup Saray'a gönderil‑
diği haberini Miloş Bey aldığı vakit ağlamışdır."
"Niçin?" deyu sual eylediğinde; "Papas İlya'yı
o kadar sever ki; 'Bizim nahiyemizin ahalisini
onun yoluna feda ve kurban eyle.' deselerdi ederdi.
O derece kendisini sevdiğini biliriz." demiş ve bu
lakırdı üzerine çayırdan gelip handa odaya gi‑
rip bu fıkrayı merkûm Abdullah Ağa'ya hikâye
yollu; "Çocuk bana böyle dedi." diyerek havâdis
vermek sırasında iken asıl hancı oda kapısından
içeriye girip; "Ne söyleşiyorsunuz?" deyu sualin‑
de; "Bunu lakırdı ederiz ki ileriye gitmek isteriz.
Lâkin nasıldır, bilmeyiz." diyerek kendisinden
haber aradıklarında; "Miloş Bey tarafından haber
verilmişdir; 'Cümlemiz hazır bulunalım.' " deme‑
si üzerine sebebi lede's‑sual; " 'Etrafda bulunan
devletler harb üzere bulunduklarından şâyed üzer‑
lerimize gelirler ise harb edelim.' için." demesine
mebnî merkûm Murtaza dahi; "Sizin ne takatiniz
1 Sarajevo (Bosna-Hersek).
2 Čačak (Sırbistan).
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vardır ki bir devlete karşı durasınız?!" deyu cevab
verdiğinde; "Göreceksiniz." deyu ifadesi vukû‘
bulup bu mahalde bundan ziyade bir şey öğre‑
nilmemiş idüğü.
Buradan kalkıp mezkûr Çaçka kasabasına
giderken refakat eyledikleri iki köylünün lakır‑
dıları dahi; "Miloş Bey'in oğlu Avusturya'dadır;
o tarafın Sırplılarından birçok asker buraya geti‑
recektir ve bu askerler sizin içindir." demelerine
karşılık; "Allâh versin. Siz başlayasız, ol vakit gö‑
rürsüz." diyerek cevab verip kasaba‑i mezbûra
girip Yenihan demekle ma‘rûf hana inip mez‑
bûr hayvanları bağladıkdan sonra çarşıya çıkıp
zâten bildiği mu‘teber bir tacirin yanına gidip
tüccara demiş ki: "Mûmî yağı mübâyaa etmek is‑
terim lâkin daha içerisi ne hâldedir, bilmediğimden
korkuyorum." deyu sualinde; "Re’y vermem. İster‑
sen git." demesi üzerine; "Canım bu defa Sırbiye'yi
bir tedarikâtda görmekdeyimdir. Bu hazırlık bizim
için midir yoksa başka bir mahal efkârıyla mıdır;
nedir?" [deyu] sual eylediğinde cevabında; "İşte
müşâhede ediyorsun, tedarikât vardır lâkin kat‘î
cevab veremem." deyu söylediği ve iki gün sonra
yine çarşıya gidip sarac dükkânında otururken
Avusturya Devleti tebaasından birisi mezbûr
Çaçka Kapdanı'nın yazıcısı Vasu nâm kimse
ile niza‘laşıp hîn‑i nizâ‘da Avusturyalı kendi
krallarını ve askerlerini medh edip ve mezbûr
yazıcı dahi Fransa Devleti'ni senâya başlayıp
nihayet Yazıcı‑i mersûm; "Fransa Devleti size gâ‑
lib gelecekdir ve sizi bitirecekdir." demesi üzerine;
"Bir şey edemez ve biz gâlib oluruz ve bize Devlet‑i
Osmaniyye muâvenet eder." diyerek Avusturyalı
cevab verdikde; "Devlet‑i Osmaniyye Bulgaristan
ve bunca Hristiyanları muhafaza eylesin de sonra
sizi tesâhub etsin." diyerek biri birlerine fena fena
lakırdıları söyleyerek ilerlemişlerdir. Bu mahal‑
de altı gece beytûtet edip başka bir şey öğren‑
mediği.
Bu mahalden dahi kalkıp dört saat daha içe‑
ride kâin Burusniça3 kasabasının panayır mev‑
simi bulunmak mülâbesesiyle bu mahalle varup
zâten bildiği ve Özice kasabasında mütemekkin
olup panayır münasebetiyle orada bulundu‑
ğu Hasan nâm kimseyi bulup onunla hasbihâl
eylediğinde merkûm Hasan demiş ki: "Akşam
3 Brusnica (Sırbistan).
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gelirken bir papasın hânesinde beytûtet eyledim.
Takrîr ve beyânına göre; mezkûr Burusniça kasa‑
basından daha içeri tarafları ki, semt semt olarak
mevcud bulunan kılâ‘‑ı şahanelere hücum ve zabt
etmek efkârında bulunulup şu hâlde Bosna ve sair
hudud taraflarında bulunan asâkir‑i şahane ve
ahali‑i İslâm iâne edememek için sınırlara yakın
bulunan nevâhi ve kurâ ahalisi de mutabassırâne
ve müheyyâ olarak bekletmek tedarikâtından ibâ‑
retdir." deyu papas‑ı merkûmdan haber aldığı‑
nı merkûm Hasan ifade eylemiş ve bu mahalde
dahi beş gün ârâm edip şu müddetde Özice ka‑
sabası ahalisinden Yusuf Bey'in oğlu li‑ecli't‑ti‑
câre panayır‑ı mezbûra geldiğinden onunla
görüşüp; "İşbu Sırbiye'nin hâl‑i tedarikâtından ne‑
ticeli bir şey anlayamadım." diyerek lakırdı açmış
olmasıyla Mîr‑i merkûm dahi; "Sırbiye'nin bü‑
yük tüccarlarından fehmim olan budur ki: Devlet‑i
Aliyye ibtidâ burasının idaresini Miloş Bey'e verdi,
muahharan Aleksandr Bey'e havale buyurdu. Şimdi
tekrar Miloş Bey'e vermişdir. Bizler izhâr‑ı mütâba‑
at eyledik. Eğer Devlet‑i Aliyye yine Miloş'dan alır
da bir başka her kime yani bir kıbtiye verse yine
mutâvaat ederiz. Hiçbir tarafla harb olmasına rıza‑
mız yokdur." deyu tüccarândan cevab‑ı sahîha
aldığını merkûm Murtaza'ya hikâye eylediği.
İşbu gezdiği mahallerde yani ekser yerlerde
istimâına göre beher naçarnik1 –yani kayma‑
kamlar– maiyyetlerine Miloş Bey birkaçar top
tevzî‘ ve taksim edecek ise de henüz mübâ‑
yaa olunmakda bulunan top‑keşân bargirleri
itmâm olmadığından bunların tekmîlen mübâ‑
yaasına ta‘lîk edildiği ifadesinden bulunduğu.

1 Naçalnik: Reis, komutan.

Kraguyevaç2 nâm kasabanın sahrasında
murabba‘ olarak yalnız bir kapı mahalli bıra‑
kılıp etrafı tahta ile mahfûz bir daire inşasına
mübâderet edilip ortasına Miloş Bey için dahi
yüksecik bir iki odalı yine tahtadan olmak üzere
köşk kılıklı şey yapılmakda idüğü ve bu daire
birkaçar bin kişi kadar alır geniş bir şey olup
her ne kadar açık ise de tahtaların iç tarafları
sundurma kılıklı yağmurdan siper olacak mer‑
tebede yine tahta ile örtülmekde bulunup bu
mahallin yapılması da her bir naçarnik ve kap‑
tanlık ve nevâhilerden li‑ecli'l‑meşveret da‘vet
olunacak eşhâs bu mahalde cem‘ olunup Miloş
Bey hazır olduğu hâlde orada her neye karar
verirler ise ol vakit Mîr‑i mûmâileyhin efkârı
ve Sırbiyelinin cevabı bilinip ona göre hare‑
ket‑i aliyye ne üzerine mebnî idüğü anlaşılaca‑
ğını merkûm Murtaza'nın avdet edib Çit'e ge‑
linceye kadar uğradığı mahallerde söylendiği ve
ebniye‑i mezbûre için tahta taşıtmakda idiğini
müşâhede eylediği.
El‑yevm herkes kendi işiyle meşgul olarak
hiçbir tarafda cemiyet olmayıp sâlifü'l‑beyân
yapılmakda olan mahall‑i meşveretin hitâmıyla
eşhâs‑ı matlûbe cem‘ olup ve Miloş Bey dahi ge‑
lib i‘lân‑ı hâl oluncaya kadar tenbihât ve te’ki‑
dât‑ı sâbıka üzerine her bir hânede tüfenk tutan
eşhâsdan hayvanlı olanların yedek nallarına ve
piyâde bulunanların dahi yedek çarıklarına va‑
rınca müheyyâ ve âmâde bulunmaları bi'l‑cüm‑
le ahaliye her bâr tenbih olunmakda idüğü ifade
olmuş olduğu.

2 Kragujevac (Sırbistan).
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İŞKODRA'DA GİZLİ VE AÇIK POLİS İŞLERİNİ YÜRÜTMEK ÜZERE OKUR YAZAR
PİYADE ONBAŞILARIN İSTİHDAMI

İşkodra sancağında ıslahat ve inzibat işlerinin tam olarak yerine getirilebilmesi için halk
arasında ne olup bittiğinin araştırılması amacıyla Sancak Mutasarrıfınca istihdamına
lüzum gösterilip izin istenilen üç dört hafiye memuru yerine, bu konu hakkında yakın
zamanda çıkarılıp gönderilmiş olan genelgede yazılı olduğu üzere, gizli ve açık polis
işlerini yürütüp gelip geçen yolcuların durumlarını öğrenmek vazifesini yerine getirmek
için her bir piyade bölüğünden okur yazar birer onbaşı takımının tayin edilmesi.
Aded
30

10 Temmuz 1863

Makam‑ı ulyâ‑yı cenâb‑ı Vekâlet‑penâhîye
Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki
indifâına müsâraat olunması vakt [ü] hâl iktizâ‑
sınca envâ‘‑ı muhassenat ve fevâidi müstelzim
İşkodra1 sancağınca ıslahât‑ı mümkine ve
olarak cihet‑i idarece dahi bâdî‑i teshîlât olacağı
usul‑i inzibâtiyenin ikmâl‑i tahsili her tarafça
derkâr olmasına ve mevki‘ce faidesi meşhûd ola‑
cârî olan ahvâl ve beyne'l‑ahali mütekevvin bu‑
cak mütâlaâtın arz ve iş‘ârı muktezâ‑yı me’mû‑
lunan ef‘âlin bi‑hakkın tecessüsü ve tahkikiyle
riyetden idüğüne mebnî beyân‑ı hâle ibtidâr
iktizasının icrasına müsâraatle hâsıl ve bu dahi
kılınmış; keyfiyet muvâfık‑ı emr u fermân‑ı
ahali‑i Müslime ve gayr‑i Müslimeden mu‘te‑
hazret‑i Vekâlet‑penâhîleri olduğu ve bunların
med ve kendilerine emniyet olunur üç dört ne‑
kullanılmasına müsâade buyurulduğu hâlde ne
fer hafiye me’mûrlarının derûn‑ı sancakda istih‑
mikdar maaş i‘tâsı lâzım geleceğinin taraf‑ı kem‑
damıyla merkez‑i matlûba vâsıl olacağına ve bu
terâneme emr u iş‘ârı mütevakkıf‑ı emr u fer‑
misillü umûr‑ı mu‘tenâda bulunacak me’mûr‑
mân‑ı isabet‑beyân‑ı cenâb‑ı Sadâret‑penâhîleri
ların intihâbı ise kendilerinin idarelerine kâfi
bulunmuş olmakla bu bâbda ve her hâlde emr u
maaş i‘tâsına mütevakkıf olduğu gibi işbu hafiye
fermân hazret‑i veliyyü'l‑emrindir.
me’mûrlarının bu havalice suret‑i istihdamları
İşkodra, fî 29 Zilhicce sene [1]279 ve fî 4
çünkü bu havali ahalisi nîk ü bedi tanımayarak
Haziran sene [12]79
vahşiyyü'l‑mizac olduklarından ve tarîk‑ı mef‑
Mutasarrıf‑ı Livâ‑i İşkodra
sedete dâî olacak bir takım iğfalât ve ıtmâiye dahi
haricden her bâr icra olunmakda idüğü âzâde‑i
(Mühür)
kayd‑ı iş‘âr bulunmakdan nâşî bu misillü ahvâ‑
Mehemmed her dü âlem
le vaktiyle ma‘lûmât alınup da çarçabuk emr‑i
Azîz'est
**
İşkodra Mutasarrıfı Aziz Paşa'ya
Derûn‑ı sancakda üç dört nefer tahkikât‑ı
hafiyye me’mûru istihdamı lüzumuna dair Zil‑
hicce'nin yirmi dokuzu tarihi ve otuz numarası
ile murakkamen tevârüd eden tahrirât‑ı şerife‑
leri meâli ma‘lûm‑ı muhibbî oldu. Taşralarca
umûr‑ı zâbıta ve ihzâriye ve tahsiliyenin suver‑i
icraiyyesi hakkında geçende verilen karar mû‑
cebince her tarafa yazıldığı sırada taraf‑ı saa‑
detlerine dahi tastîr ve tesyîr olunan tahrirât‑ı
1 Shkodër (Arnavutluk).
2 Tarih, belgenin arka yüzünde yazılıdır ve mevcut birkaç
tarihten en erken olanıdır.

mufassalada bu maddenin yani kasabaların tan‑
zim ve tanzîfine bakmak ve gelip geçen yolcu‑
ların hâl ve şânını öğrenmek gibi gizli ve âşikâr
polis usulünü icra etmek üzere beher piyade bö‑
lüğünden okur‑yazar birer onbaşı takımının ta‑
yini musarrah olduğuna ve bunun icrası hâlinde
iş‘âr‑ı saadetlerinin hükmü bittabi hâsıl olacağı‑
na binâen ol vechile icabının ifası hususuna him‑
met eylemeniz lâzım geleceği beyânıyla şukka.
23 Muharrem, sene 12802
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ZAPTİYE MÜŞİRLİĞİ'NİN GİZLİ TAHKİKAT MASRAFLARI

Sadrazam'ın şifahî emriyle siyasî vs. hususlarda Zaptiye Müşirliğince olağanüstü olarak
yürütülmekte olan gizli tahkikatın, istihdam edilen kişilerin deşifre olmamak için,
alacakları para karşılığında senet vermekten kaçınmaları veya başkası adına senet vermeye
kalkışmaları yüzünden belgelendirilemediği bildirilen geçen iki aya ait masraflarının
ödenmesi için Maliye Nezareti'ne emir verildiği; ancak fazla masraf çıkarılmaması
gereken böyle bir zamanda biraz daha devam ettirilecek olan bu faaliyet için, belirtilen
aylık harcama miktarının aşılmaması.
23 Haziran 1867

Huzûr‑ı âlî‑i cenâb‑ı Vekâlet‑penâhîye
Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki

lâzıme ile beraber defter tanzim ve takdimi kâbil
olamamış idüğüne ve bir de kemâ‑kân fevkalâ‑
de tahkikât‑ı hafiyye icrası irâde buyurulduğu
hâlde bunun için şehrî ne mikdara değin akçe
sarfı emir ve tensîb buyurulur ise bilinip ta‑
raf‑ı çâkerânemden ona göre hareket olunması
lâzım geleceğine nazaran bu bâbda olan emr u
fermân‑ı isabet‑beyân‑ı hidiv‑i a‘zamîlerinin
savb‑ı kemterâneme ve zikrolunan elli yedi bin
üç yüz kuruş meblağ‑ı masrûfun i‘tâsı hususu‑
nun dahi Maliye Nezâret‑i Celîlesine emir ve
iş‘âr buyurulması bâbında ve her hâlde emr u
fermân hazret‑i men lehü'l‑emrindir.

Şifahen vâki olan emr u irâde‑i aliyye‑i
cenâb‑ı Sadâret‑penâhîleri mûcebince mevâdd‑ı
politikıyye ve hususât‑ı saireye dair fevkalâde
icra kılınan tahkikât‑ı hafiyye için geçen şehr‑i
Mart ibtidâsından Nisan gâyetine değin iki mâh
zarfında elli yedi bin üç yüz guruş masârif vukû‘
bulmuş ve işbu Mayıs içinde vukû‘ bulmak‑
da olan masârifin mikdarı dahi şehr‑i mezkûr
nihayetinde arz ve iş‘âr kılınacağı derkâr bu‑
lunmuş olup fakat bu bâbda istihdam olunan
adamlar isimlerinin şüyu‘ bulmasından ziya‑
desiyle ihtirâz etmekde olduklarından aldıkla‑
rı akçe için sened i‘tâsından imtinâ‘ eyledikleri
veyahud nâm‑ı âharla sened vermeğe kalkış‑
dıkları cihetle masârif‑i mezkûre için senedat‑ı

Fî 28 Muharrem sene [1]284 ve fî 20 Mayıs
sene [1]283

**
Zabtiye Müşiriyet‑i Celîlesine
Suret‑i fevkalâdede icra etdirilen tahkikât‑ı
hafiyye için geçen şehr‑i Mart ibtidâsından Ni‑
san gâyetine kadar sarf ve i‘tâ kılınan elli yedi
bin üç yüz kuruşun cânib‑i Hazine'den tesvi‑
yesine ve ba‘demâ dahi bu misillü tedkikât ifası
iktizâ eylediği suretde şehrî ne mikdara değin
akçe sarfı istifsârına dair evvelce alınan tezki‑
re‑i behiyyeleri üzerine zikrolunan elli yedi
bin üç yüz kuruşun te’diye ve tesviyesi Maliye
Nezâret‑i Celîlesine bâ‑tezkire iş‘âr ve havale

kılınmış; tahkikât‑ı mezbûrenin devam‑ı
cereyânı bahsine gelince şu zamanda zâid masâ‑
rif vukûuna meydan verilmemesinin vücûb ve
ehemmiyeti meydanda ise de bunun bir müd‑
detcik daha devamı icab edeceğinden yine o
yolda icra‑yı tahkikât ile nihayet şehrî elli bin
kuruşa kadar akçe sarfı tensîb olunmuş olmakla
ifa‑yı muktezıyâtına himmet buyurmaları siyâ‑
kında tezkire.
20 Safer sene [12]841

1 Tarih, belgenin arka yüzünde yazılıdır.
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VİYANA SEFARETİ'NE MÜRACAATTA BULUNAN SÖZDE HAFİYE MEMURU

Osmanlı Devleti'nin hafiye memuru olduğunu iddia ederek İstanbul'a dönüşünün
sağlanması isteğiyle Viyana Sefareti'ne başvuran ancak Sefaret'te hakkında buna dair
herhangi bir resmî makamdan verilmiş bilgi mevcut olmayan Baron dö Lui isimli şahısla
ilgili yapılacak işleme dair Sefaret'in Hariciye Nezareti'nden talimat talebi.
14 Kasım 1867

Oda‑i
Tercüme‑i Bâb‑ı
Âlî

Makam‑ı Nezâret‑i Celîle‑i Hariciye'ye fî 14 Teşrîn‑i Sânî sene 1867 tarihiyle müverrahan
Viyana Sefâret‑i Seniyyesinden vârid olan tahrirâtın tercümesidir.
Bu kere Baron dö Lui1 nâmında biri savb‑ı
acizâneme yazmış olduğu melfûf arzuhâlinde
Devlet‑i Aliyye hafiye me’mûru olduğundan ba‑
hisle Dersaâdet'e avdeti esbâbının taraf‑ı devlet‑
den tedarik olunmasını istid‘â eylemiş ve halbu‑
ki bu taraflarda böyle bir me’mûr bulunduğuna

dair çâkerlerine hiçbir tarafdan iş‘âr‑ı resmî
vukû‘ bulmamış olmakla istîzâh‑ı keyfiyetle be‑
raber bu bâbda lâzım gelen talimâtın bâ‑telgraf
sû‑yı acizâneme iş‘âr olunması temennâsına
ictisâr olunmağın ol bâbda ve her hâlde emr u
fermân hazret‑i men lehü'l‑emrindir.

1 Baron de Louis.
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ESKİDEN RUSYA VE BULGAR KOMİTACILARI HESABINA ÇALIŞAN LEHLİ BİR
CASUSUN KOMİTACILAR VE SABOTAJ PLANLARI HAKKINDA VERDİĞİ BİLGİLER
VE KOMİTACILARA DÜZENLENEN OPERASYON

Uzun bir süre Rusya tarafından casusluk işinde kullanıldıktan sonra Bulgar komitacıları‑
nın hizmetine girip bulunduğu görevden alınması üzerine gücenip ayrılarak mükâfat ümi‑
diyle ve Osmanlı Devleti'nin merhametinden dolayı duyduğu vicdanî sorumluluk gere‑
ğince komita hakkında bilgi vermek üzere Osmanlı makamlarına gelen Açokski isimli bir
Lehli'nin, alınan ifadesinde komitacıların isim ve görevlerini söyledikten sonra, iki Rus
zabiti tarafından tertip edilen bir sabotaj ve kaos planından bahsettiği, buna göre; önce
bu planın bir ilanname hâlinde dağıtılmak üzere 4.000 adet bastırılıp çubuk kesme baha‑
nesiyle gelen bir kayıkla Ziştovi'ye geçirildiği ve Papas Hristo'ya teslim olunduğu, bundan
sonra ise Tuna sahillerinde bulunan bütün yerleşim birimlerindeki Türk mahallelerinin
dörder beşer yerden ateşe verileceği, görevliler yangınları söndürmeye gidince hükûmet
konakları ve kışlaların basılıp memurların yakalanacağı, mal sandıklarının yağmalanaca‑
ğı, silah vs.nin alınarak cephanelerin havaya uçurulacağı, haberleşmeyi kesmek için telg‑
raf hatlarının tahrip edileceği, bu sırada bu yerleşim birimlerinin karşılarında bulunan
yerleşim birimlerinde mevcut olan fesatçıların da buralara hücum edecekleri ve önlerine
çıkan Türk ve kendilerine bağlanmayan Hristiyan köylerini yakıp yıktıktan sonra Bul‑
garlarla birleşecekleri / Adı geçenin söylediklerinin doğruluğunun tesbiti için adı geçen
komitanın Tutrakan bölgesindeki adamları adına düzmece bir mektup yazdırılıp yanına
adam katılarak Rusçuk'taki komita sorumlusu Yuvanço'ya götürtüldüğü, örgüt bağlantısı
gözlendikten sonra da operasyon düzenlenerek kendisi ve beraberindeki üç Bulgar'ın ya‑
kalanıp sorguya alındığı.
11 Kasım 1867

Makam‑ı Celîl‑i Sadâret‑i Uzmâya
Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki
Müddet‑i medîde Rusya tarafından casusluk
işinde kullanılmış ve muahharan Bulgar komi‑
tası hizmetinde bulunmuş olan Lehli Açokski
nâm şahıs geçende komitadan ayrılıp Rusya pa‑
saportuyla Hocabey'e1 gitmek üzere iken İsma‑
il'den Tolçı'ya giderek komitanın ve Rusyalı
müfsidînin Bulgaristan hakkında icra etdikleri
tertibata dair ma‘lûmât‑ı mufassala vermiş ol‑
duğundan merkûm tebdil‑i hey’etle me’mûra
1 Khadzhibey Estuary / Odesa (Ukrayna).
2 Oltenița (Romanya).
3 Tutrakan (Bulgaristan).

terfîkan buraya gönderilmiş olmakla eğerçi bu
vechile müddet‑i medîde ehl‑i fesad içinde ve
işinde kullanılmış ve hâlâ Rusya pasaportu‑
nu hâmil bulunmuş olan bir adamın dediğine
inanmak mümkün değil ise de merkûm nezd‑i
acizîye celb olunarak serd eylediği ifadâtında;
"bundan üç hafta mukaddem komita tarafından
me’mûren çend nefer eşhâs ile birlikde Oltaniçe'den2
Tutrakan'a3 ve Zimniçe'den4 Ziştovi'ye5 evrâk‑ı fe‑
sadiye geçirip getirdiği ve Rusya'dan bu defa komi‑
taya gelmiş olan iki nefer Rusya zâbitinin tertibi
4 Zimnicea (Romanya).
5 Svishtov (Bulgaristan).
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kâmilen inkâr etdiği hâlde çünkü bu ahvâlin
cümlesi şahs‑ı mersûl ile beraber gönderilen
ve mahallinde uzakdan uzağa harekâtına nâ‑
zır olan hafî me’mûrlarının müşâhedesiyle
müsbet olduğundan merkûm Yuvanço mek‑
tûb‑ı mersûlü familyasından alıp ve okuyup ne
vechile cevab i‘tâsını söz vermiş ve mektûbu
hâmil olan şahsın ibtidâ‑yı vusûlünde ne suret‑
le telakki olunup ikram ve ihtirâm edilmiş ve
kendisi kayığa bindirilip nasıl kaçırılmış olduğu
yüzüne karşı ta‘dâd olundukda inkâr edeme‑
yerek ikrar etmeye başladığından haps ile ted
kikât‑ı istintakiyesine teşebbüs olunmuş ve
kendisini cevab tahririnden men‘ eden üç ne‑
fer Bulgar dahi istintak altına alınmış ve bu
hâl merkûm Açokski'nin sıdk‑ı ifadâtına delâ‑
let etmiş olmağın kendisi yine bir nefer tebdil
me’mûra terfîkan Ziştovi'ye gönderilmiş ve
suret‑i ifadesini mutazammın takrîrinin tercü‑
mesi manzûr‑ı âlî‑i fahîmâneleri buyurulmak
üzere leffen takdim kılınmışdır. Ol bâbda emr u
fermân hazret‑i men lehü'l‑emrindir.

üzere bir vakt‑i muayyen ve müsaidde Tuna ke‑
narında vâki kasabaların İslâm mahallâtına ateş
verilerek bu karışıklık içinde silah ile İslâm üzeri‑
ne hareket ve hücum olunması cümle‑i tertibatdan
bulunduğu" münderic olduğundan ve kendi‑
si komita hizmetinden çıkarılmış olmasın‑
dan dolayı münfail olduğu beyânıyla ve nail‑i
mükâfât olmak ümidiyle işbu söylediği şeyle‑
rin cümlesini fi‘len ve maddeten isbat edebi‑
leceğini dahi kaviyyen söylediğinden bir kere
tecrübe olunmak için yanına iki nefer hafî
me’mûr katılarak ve Tutrakan'da haber verdi‑
ği adamların nâmına komita tarafından olmak
üzere bir mektûb tertib etdirilerek gönderil‑
mişdi. Mektûbu götürdüğü Yuvanço orada
olmadığından mektûb‑ı mersûl adamına bıra‑
kılarak ertesi günü Yuvanço'nun vürûdunda
kendisinden cevabı istenildikde mektûbu alıp
okuduğunu ve cevabını yazacağını va‘d etmiş
iken üç nefer Bulgarın daha ictimâıyla edilen
müzâkerede cevab tahrîrinden sarf‑ı nazarla
üç gün sonra kendisi bizzat Oltaniçe'ye gidip
cevabını şifahen vereceğini merkûm Yuvanço
beyân ile beraber kendisini hükûmet adamları
görmemek ve karşıya mürûrunu teshîl etmek
için bir hâlî dar sokakdan geçirip hafiyyen bir
kayığa bindirmiş ve aşırdım zannetmiş olduğu
hâlde merkûm diğer tarîkdan dönüp arkadaş‑
larıyla beraber avdet etmiş ve onun üzerine
merkûm Yuvanço tutulup lede'l‑istintak böyle
bir kâğıd aldığını ve öyle adam ile görüşdüğünü

Fî 14 Receb sene [12]84 ve fî 29 Teşrîn‑i
Evvel sene [12]83
Ruscuk'dan1
Bende
Vâlî‑i Vilâyet‑i Tuna
(Mühür)
Midhat2

**
Bulgar komitası takımından olup bu kere onlardan ayrılmış olan Acı Zakovski'nin komita‑i mezkûr
reisi ve azâsının bundan böyle icrasını tasvîb eyledikleri mefâsid ve mel‘anete dair verdiği
mümzâ takrîrinin tercümesidir.
Komita reisi ve azâsı zîrde muharrer oldu‑
ğu vechile icra‑yı mefsedete dair verilen kararı
hâvî dört bin kıt‘a i‘lânnâme tab‘ ile neşrolun‑
mak üzere Türkistan'a3 göndermişlerdir.
1 Ruse / Pyce Ruse (Bulgaristan).
2 1872 ve 1876 yıllarında iki defa Sadrazamlık makamına ge‑
tirilmiş bulunan ve asıl adı Ahmed Şefik olan Midhat Paşa.
Bkz. Gökhan Çetinsaya - Ş. Tufan Buzpınar, "Midhat Paşa",
DİA, C. 30, 2005, s. 7-11.
3 Osmanlı ülkesi kastedilmektedir.
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Bu i‘lânnâmenin mündericâtından biri, bir
günde ve bir saatde Tuna sevâhilinde her ne ka‑
dar kasaba var ise bunların Türk mahallelerine
dörder beşer yerden ateş koyup yangın vermek
ve me’mûrîn‑i mülkiye yangını itfâya gitdikleri
sırada hükûmet konaklarını basıp me’mûrîn‑i
hükûmeti tutdukdan sonra mal sandıklarını
yağma etmek ve asker kışlalarını basıp tüfenk
ve saireyi alarak cephaneleri dahi ber‑heva
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etmek ve kat‘‑ı muhabere zımnında hutût‑ı
telgrafiyeyi tahrib eylemekdir ve bu işe en ziya‑
de Ruscuk'da itina olunup her hâlde Vali Paşa'yı
ahz ü girift ile bir yerde tevkif ve nail‑i meram
olunduğu gibi müşârunileyh hazretleri tutduğu
adamları nasıl yapdı ise onu dahi öyle etmekdir.
Bu cemiyetin reislerinden birisi Filib ismin‑
dedir ki şimdi Sırbistan'dan Radoviç'e gitdi.
Diğer bir adamları da Ruscuk'da Hacı Zahar‑
ya'dır. Bunun hânesinde veyahud Bulgar kilise‑
sinde iki milyon kadar bu işler için toplanmış
para vardır. Bâlâda zikrolunan i‘lânnâmeler‑
den dahi bulunmak gerekdir. Ziştovi'de olan
adamları dahi Papa Kristo Okonomi ve tüccar‑
dan Keço'dur. Bâlâda beyân eylediğim yangın
maddesinin icra olunacağı günü karşı tarafda
olan fesede dahi beri taraf şehirlerinin karşı‑
larında bulunacak ve yangınlar başladığı gibi
cümlesi karşılarında olan kasabalara hücum ile
oradan Bulgaristan'ın en kalabalık olan Bulgar
memleketlerine doğrulup reh‑i rastlarında te‑
sadüf edecekleri İslâm ve kendilerine mütâbaat
etmeyen Hristiyan köylerini dahi yakıp yıktık‑
tan sonra iki günde ilerleyip Bulgarlarla birle‑
şecekdir.
İşbu bâlâda beyân etdiğim i‘lânnâmeler on
beş gün mukaddem bir kar yağdı idi; o gün
Zimniçe'den karşısında vâki adaya geçirilip ve
o aralık beri tarafdan dahi çubuk kesmek baha‑
nesiyle mezkûr adaya bir kayık geçmiş olmasıy‑
la o sandıklar kayığın içine konulup ve çubuk
ile örtülüp Ziştovi'de Papas Hristo Okonomi'ye
götürülüp teslim olunmuşdur.
Radoviç'e gittiği bâlâda beyân olunan Fi‑
lib oradan İtalya'ya gidip ve oradan esliha alıp

1 Mehmed Sadık Paşa (Michał Czajkowski), Çayka, Kont,
Leh mültecilerinden, Kazak Alayları Kumandanı. Bkz. Yol‑
daki Elçi-Osmanlı'dan Günümüze Türk-Leh İlişkileri, Heyet,
T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yayını,
İstanbul, 2014, s. 305 ve 307.

Bosna ve Sırbiye'den Bulgaristan'a geçirecektir.
Sâdık Paşa1 maiyyetinde olan Kazak alayından
firar eden Yafeminko(?) ve diğeri Bohemyiski
nâm iki nefer zâbitler komitaya dâhil oldular.
Biri Corcova'dadır(?). Diğerini de başka mahalle
gönderdiler Corcova'nın(?) üst tarafında ve sa‑
hilde olan karyeden karşıda olanlara levazımât
gönderilmekdedir. Benim bu komitadan ayrıl‑
maklığımın sebebi ibtidâ bulunduğum hizmet‑
den beni ayırdıklarıdır. Ben dahi; "Hocabey'e gi‑
deceğim." dedim, pasaportumu vize etdiler. Ora‑
dan çıkdım familyamı İsmail'e götürdüm. Ora‑
dan buraya gelip Devlet‑i Aliyye'nin herkeslere
olan merhametini ve bu keyfiyeti haber vermez
isem üzerime günah olacağını bildiğimden mü‑
cerred haber vermek için buraya geldim.
Mukaddemâ komita için para toplamak üze‑
re ben ve Komita Kâtibi Kostaki ve Yekşirnof(?)
ve Yuvaniçe Popesku ve Oltaniçeli ismini bil‑
mediğim bir Bulgar, dördümüz birlikde olduğu‑
muz hâlde çingane elbisesi giyerek Tutrakan'a
geldik. Ev sahibinin ismini bilmem fakat Hükû‑
met Konağı'nın üst tarafında ve sağ cânibinde
bir berber dükkânı var; onun üst tarafında ikin‑
ci dükkânın sahibinde iki gün kaldık. Ben orada
durdum. Arkadaşlarım gidip ev sahibi marife‑
tiyle para topladılar. Oradan yine Oltaniçe'ye
geçdik. Söylediğim Kostaki ve Yekşirnof(?)
Turnu Severin'li2 ve komitanın sandık emini‑
dir. Komita azâsının biri Kalaslı Pavlaki Yorgi
diğeri Antaki'dir. Üç azâsı da Belgrad'dadır. Bi‑
rinin ismi Dobri Polodni, diğeri Kostandinoviç,
biri de Tolçı Rusya Konsolosu Tercümanı'nın
babası olan Papas'dır. Biri dahi Bey Dimitra‑
ki'dir. Fakat bunun nerede olduğunu bilmem.

2 Drobeta-Turnu Severin (Romanya).
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HACI VASO İSİMLİ TÜCCAR HAKKINDA ALINAN İSTİHBARAT RAPORU

Hacı Vaso isimli şahıs hakkında istihbarî bilgi talep edilen kişi/kurum tarafından
verilen gizli belgenin tercümesinde; adı geçen şahsın tüccar olduğu, Bosna Katolikleri
Piskoposu Barşic ile olan sorunlarını çözmek için İstanbul'da bulunan Bosnalı Latin
rahiplerle tanıştığı ve onlara, Hristiyan ahalinin Osmanlı Devleti ile bağının koparılması
amacıyla Avusturya ve Rusya devletleri tarafından kurulan gizli cemiyetin Hristiyan
ahaliye gelecekte bu yönde yapacağı çağrıya hazır bulunmalarını bildirmek için adı geçen
devletlerin casuslarının Osmanlı ülkesini gezip dolaşmakta oldukları haberini tebliğ ettiği,
Miloş Bey tarafından Sırbistan'da gizli memur olarak istihdam edildiği, kendisinin borç
batağına saplanmış olmasından dolayı zihnî perişanlık içerisinde bulunduğu, şayet devlet
tarafından uygun görülürüse Babıali'ye Arnavutluk hakkında bir rapor sunmuş olan Sime
Anderikoviç vasıtasıyla kendisinden yukarıda belirtilen konularda bilgi elde edilebileceği
hususlarının yazılı olduğu.
12 Nisan 18691

Bir tarafdan mahremâne verilen varakanın tercümesidir.
Keyfiyeti sual buyurulmuş olan Hacı Vaso
ile bir gûne münasebetimiz olmadığından şahs‑ı
merkûm ma‘lûmumuz değil ise de jurnalimizde
geçen Kırk sekiz sene‑i İseviyyesi Temmuz'u
tarihiyle mastûr bulunan kayd‑ı âti'z‑zikrden
merkûmun keyfiyeti ma‘lûm olabilir. Şöyle ki:
Geçen Kırk beş sene‑i İseviyyesi Tem‑
muz'unda Bosna Katolikleri Piskoposu Barşic
nâm rahib ile tekevvün eden ihtilâflarının tes‑
viye ve rü’yeti zımnında Dersaâdet'de bulunan
Bosnevî Latin rahibleri tüccardan Hacı Vaso
nâmında bir şahıs ile kesb‑i muârefe edip şahs‑ı
merkûm; "memâlik‑i mahrûsenin Nasaradan olan
ahalisini ribka‑i raiyyetden tahlîs için Avusturya ve
Rusya devletlerinin mesâî‑i müşterekeleriyle teşkil
olunan bir cemiyet‑i hafiyye tarafından ibtidâ vâki
olacak davete ahali‑i merkûmenin hazır bulunma‑
ları teşvikâtının icrası zımnında Devleteyn‑i müşâ‑
runileyhima casusları Darü's‑saltanat‑ı seniyye ile
eyalât‑ı memâlik‑i mahrûseyi geşt ü güzâr etmiş
oldukları" havâdisini merkûm Latin rahibleri‑
ne tebliğ eylemişdir. Merkûm Hacı Vaso'nun
rivayetine göre zikrolunan casuslar; "reâyâ‑yı
hazret‑i şahaneye birer mikdar mükâfât‑ı nak‑
diyye i‘tâsıyla bir büyük deftere her birerlerinin
vaz‘‑ı imza eylemelerini teşvik ederek maslahata
mübâşeret olunduğu anda dahi kendilere mükâfât‑ı
1 Tarih tahminîdir.

azîme olacağını" va‘d etmişler. Anifü'z‑zikr Latin
rahibleri dahi muktezâ‑yı sıdk u ubûdiyetleri
üzere bu keyfiyetleri devletli Mehmed Ali Paşa
hazretlerine kâmilen nakl ve hikâye ederek
takrîrlerinin zeyline merkûm Hacı Vaso'nun
dahi vaz‘‑ı imza eylemesini ve lede'l‑hâce cânib‑i
Bâb‑ı Âlî'den sual buyurulur ise bu mezkûrâtın
aynıyla nakl ve hikâyesine müteheyyî olmasını
kendisine te’min etmişler ve bundan başka mu‑
kaddemâ Arnavudluk hakkında cânib‑i Bâb‑ı
Âlî'ye bir takrîr takdim etmiş olan Sime Ande‑
rikoviç'in bugün tarafımıza vâki olan ifadâtına
göre; merkûm Hacı Vaso mukaddemâ Miloş
Bey'in me’mûr‑ı hafîsi olmak üzere Sırbistan'da
hengâm‑ı hükûmetinde tarafından istihdam
olunmuş ve merkûm Sime'nin itikadına göre;
merkûm Hacı Vaso düyûn‑ı kesîreye müstağ‑
rak oldukdan sonra bir nev‘ zihin perişanlığı‑
na mübtelâ olup fakat Devlet‑i Aliyye2 tensîb
buyurduğu hâlde şahs‑ı merkûmdan istifade
buyuracağını yani vaktiyle Rusya ve Avusturya
me’mûrlarının kendisini mahrem etmiş olduk‑
ları hiyel ve fesadât ne idüğüne dair ve gerek
Miloş Bey'in teşebbüsât‑ı vâkıasında ne gûne
hareket etmiş olduğuna mütedâir kendisinden
ma‘lûmât‑ı sahîha ahz olunabileceğini te’min
eder.
2 Metinde 'Aliyye'ye' şeklinde geçmektedir.
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OLAĞANÜSTÜ TAHKİKAT MASRAFLARININ ZAPTİYE MÜŞİRLİĞİ HAFİYE
ÖDENEĞİNDEN DEĞİL DEVLET HAZİNESİ'NDEN KARŞILANMASI

Gerek görüldüğü için yürütülmekte olan olağanüstü tahkikatın yol masraflarına karşılık
olmak üzere peşinen ödenmesine onay verilen 14.001 frankın alınıp ilgili yere sarf edildiği,
ancak dört ay boyunca aylık olarak ödenmesine onay verilen meblağdan miladi Aralık ayı
itibarıyla ödenmesi gereken 15.677 frankın ise, Hazine'nin bu paranın Zaptiye Müşirliği
hafiye ödeneğinden karşılanması gerektiği gerekçesini ileri sürüp ödememesi yüzünden
alınamadığı, oysa bu masrafların gerçekleştikleri andan itibaren istikraz yoluyla temin
edilen paralarla zaten karşılanmış oldukları, şayet bu para gerekçede ileri sürüldüğü gibi
söz konusu ödenekten verildiği takdirde ödeneğin sarf yerleri olan hafiye memuru maaş
ödemeleri vs. hizmetlerin aksayacağı ve oluşan bu açığın da sonuç itibarıyla yine Hazinece
kapatılması gerekeceği hususunun Padişah'a arz edilmesi üzerine bahse konu tahkikat
masraflarının Hazine'den karşılanmasına Padişah tarafından onay verildiği.
31 Ocak 1870

Müşîriyet‑i Zabtiye
243
Dahiliye Nezâret‑i Celîlesine
Devletli efendim hazretleri
Geçende bi'l‑icab icrası lâzım gelen tah‑
kikât‑ı fevkalâde için bâ‑irâde‑i aliyye masârif‑i
râhiye olmak üzere on dört bin bir frankın pe‑
şinen ve serîan ve dört mâh için on beş bin altı
yüz yetmiş yedişer frankın dahi mâh be‑mâh
bankdan tesviye ve i‘tâsı hakkında takdim kı‑
lınan fî 26 Şaban sene [12]86 ve fî 17 Teşrîn‑i
Sânî sene [12]85 tarihli ve iki yüz on iki nu‑
maralı tezkire‑i acizî üzerine Maliye Nezâret‑i
Celîlesine şeref‑vukû‘ bulan emr u irâde‑i aliyye
mûcebince mezkûr on dört bin bir frank der‑
hâl peşinen bankdan alınarak mahalline ve‑
rilmişdi. Mezkûr dört aylık, Kânûn‑ı Evvel‑i
Frengînin ibtidâsından itibaren verileceğinden
şehr‑i mezkûrun hitâmıyla beraber Hazine‑i
Celîleden taleb olundukda bu akçenin Bâb‑ı
Zabtiyece muhassas olan senevî sekiz yük kuruş
hafiye tahsisatından mahsûbu lâzım geleceği
cevabı verilmiş ve meblağ‑ı mezkûrun vaktiyle
i‘tâsı ehemm ü elzem bulunduğu cihetle vakit

geçirilmemek için hemen bi'l‑istikrâz i‘tâ olun‑
duğu hâlde Hazine‑i Celîleden henüz alınama‑
mışdır.
Ma‘lûm‑ı âlî‑i cenâb‑ı Nezâret‑penâhîle‑
ri buyurulduğu üzere vâkıâ Bâb‑ı Zabtiye'nin
ol mikdar hafiye tahsisatı var ise de bunun
şehrî on altı bin sekiz yüz kusur kuruşdan se‑
nevî iki yükü mine'l‑kadim müstahdem olan
sârik tebdilleriyle âdî hafiye me’mûrlarının ve
şehrî kırk yedi bin kuruşdan altı yüke karîb
mikdarı polisce dahil ve haricde müstah‑
dem bir takım me’mûrîne verilmekde ve bazı
tahkikât‑ı mühimme için bi'z‑zarur vukûa ge‑
len masârif‑i saireye tahsisat‑ı merkûmenin ku‑
sur mikdar‑ı cüz’îsi kifayet etmediği hâlde üst
tarafı hasbe'l‑ubudiyye tesviye edilmekdedir.
Bu hâlde tahkikât‑ı fevkalâde‑i mukarrere için
i‘tâsı emr u irâde buyurulan mebâliğ‑i mezkû‑
re hafiye tahsisat‑ı kadîmesinden bir vechile
mahsûb kabul etmeyeceği ve bi'l‑farz ve't‑tak‑
dir öyle olmak lâzım gelse bile onun mikdar‑ı
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muhassas‑ı şehrîsi işbu masârif‑i muvakkate‑i
fevkalâdenin tertib‑i şehrîsinden az bulun‑
makla dahi gayr‑i mümkün olduğu gibi kifayet
derecede bulunmuş olup da ondan mahsûbu
icra olunacak olsa dahi ol hâlde beriki tebdiller
ile me’mûrlar açıkda kalmak iktizâ ederek bu
ise Polis İdaresince gayr‑i kâbil bulunduğuna
ve'l‑hâsıl her nasıl olsa bu akçenin ber‑mûce‑
bi irâde‑i aliyye Hazine‑i Celîlece ayrıca tesviye
ve i‘tâsı lâzım geleceğine ve bu iş için tertib ve
tayin olunan me’mûrîn‑i ma‘lûme maaşları‑
nın te’hir‑i tesviyesi sudâı mûcib olarak burası

da tecvîz buyurulamıyacağına nazaran geçen
Kânûn‑ı Evvel tertibi olup ber‑vech‑i ma‘rûz
istikrâz ve i‘tâ kılınan on beş bin altı yüz yet‑
miş yedi frangın serîan ve kusur üç aylığın dahi
vaktiyle mâh be‑mâh tesviye ve i‘tâsı hususuna
himem‑i celîle‑i hazret‑i Nezâret‑penâhîleri
erzân buyurulmak bâbında emr u fermân haz‑
ret‑i men lehü'l‑emrindir.
Fî 20 Şevval sene [12]86 ve fî 10 Kânûn‑ı
Sânî sene [12]85
Hüsnü

**
Atûfetli efendim hazretleri
İcrası mühim olan bazı tahkikât‑ı fevkalâde
zımnında tertib olunan me’mûrîn‑i hafiyye‑
ye geçen alafranga Kânûn‑ı Sânî ibtidâsından
itibaren dört mâh müddet için şehrî on beşer
bin altışar yüz yetmiş yedişer franktan cem‘an
altmış iki bin yedi yüz sekiz frangın i‘tâsı lâzım
geldiğinden icra‑yı iktizâsı ifadesine dair Zab‑
tiye Müşiri devletli Paşa hazretlerinin tezkiresi
arz ve takdim kılındı.
Bu masrafın ihtiyarı taht‑ı elzemiyetde ol‑
duğu gibi muvakkat ve fevkalâde masârifâtdan

olması cihetiyle Bâb‑ı Zabtiye'nin hafiye ve
polis me’mûrları muhassasât‑ı seneviyesinden
mahsûbu uyamayacağından meblağ‑ı mezbû‑
run ber‑mûceb‑i iş‘âr Hazine‑i Celîleden tesvi‑
ye ve i‘tâsı hususunun Maliye Nezâret‑i Celîle‑
sine havalesi hakkında her ne vechile emr u fer‑
mân‑ı cenâb‑ı Şehinşâhî şeref‑sünûh ve sudûr
buyurulur ise ona göre hareket olunacağı beyâ‑
nıyla tezkire‑i senâverî terkîm kılındı efendim.
Fî 27 L. sene [1]286
M.

Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki
Hâme‑pîrâ‑yı ta‘zîm olan işbu tezkire‑i sâ‑
miye‑i asafâneleriyle tezkire‑i merkûme man‑
zûr‑ı âlî‑i hazret‑i Şehinşâhî buyurulmuş ve
meblağ‑ı mezbûrun ber‑vech‑i istîzân Hazine‑i
Celîleden tesviye ve i‘tâsı hususunun Nezâret‑i
müşârunileyhâya havalesi şeref‑sünûh ve su‑
dûr buyurulan emr u irâde‑i seniyye‑i hazret‑i

Şehriyârî icab‑ı âlîsinden olarak tezkire‑i
merkûme yine savb‑ı sâmî‑i Sadâret‑penâhîle‑
rine iade kılınmış olmakla ol bâbda emr u fer‑
mân hazret‑i veliyyü'l‑emrindir.
Fî 28 L. sene [12]86
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ANADOLU VE RUMELİ'YE JURNAL MEMURLARI TAYİNİ

Anadolu ve Rumeli'de refah ve asayişi sağlamak ve memurların lakaytlaşmasını önlemek
için Şura‑yı Devlet vs. kalemlerdeki yetenekli ve namuslu gençlerden Anadolu için dokuz,
Rumeli için altı olmak üzere toplam on beş jurnal memuru tayin ve bu memurların bir ve
iki ayda bir vilayetleri dolaşarak memleketin ve ahalinin durumu hakkındaki gözlemlerini
ve elde ettikleri istihbarî bilgileri jurnal etmeleri, bunlardan doğruluğu kesinleşen
konuların ıslahına bakılması hususlarında Padişah'a sunulan önerinin uygun bulunarak
onay verildiği.
20 Eylül 1871

Atûfetli efendim hazretleri
Anadolu ve Rumeli'de mevzû‘ olan vilâyet‑
ler sunûf‑ı tebaa‑i hazret‑i Padişahînin terak‑
kî‑i servet ve saadet ve hukuk‑ı umumiyele‑
rinde mahzûziyet için teşkil ve ihsân buyurul‑
muş olduğu ve saye‑i ma‘delet‑vâye‑i cenâb‑ı
Cihandârîde esbâb‑ı refah ve asayiş‑i ahali için
nice nice tahsisat ve inayât‑ı seniyye bî‑dirîğ
buyurulduğu hâlde işbu makâsıd‑ı hayriyye‑
nin henüz derece‑i matlûbeye îsâlinde ve saa‑
det‑i hâlin istihsâlinde emniyet‑bahşolacak bir
itmînân husûle gelememesiyle beraber ahvâl
ve idare‑i memâlikin devletçe tahkikâtına dahi
teşebbüs olunamaması me’mûrları bir hâl‑i
bî‑kaydîye getirmiş olacağına ve velinimet‑i
bî‑minnetimiz Padişahımız efendimiz haz‑
retlerinin emr u fermân‑ı kudsiyet‑beyân‑ı
cenâb‑ı Cihandârîleri tahkik ve ıslâh‑ı umûr‑ı
memâlik ve ibâd hakkında adalet‑fermâ‑yı su‑
dûr idüğüne binâen bunun bir tedbir‑i müessiri
lede't‑teemmül Şûrâ‑yı Devlet muâvinlerinden
ve aklâm‑ı saireden muvazzaf ve gayr‑i muvaz‑
zaf müstaid ve ehl‑i ırz genç zâtlardan jurnal‑
ci nâmıyla Anadolu'nun üç kolu için beherine
üçerden dokuz ve Rumeli için dahi altı me’mûr

intihâb olunarak bunların bir ve iki ayda biri
yekdiğeri ardından devr‑i memâlik ile müşâhe‑
de ve istihbar eyledikleri ahvâl‑i memâlik ve te‑
baayı jurnal ederek peyderpey Bâb‑ı Âlî'ye irsâl
ve avdetlerinde dahi tahkikât‑ı umumiyelerine
dair jurnallerini i‘tâ eylemeleri ve işbu vesâit ile
istıtlââtın tatbik ve tedkikinden sıhhati teekküd
eyleyecek ve hakikaten celb‑i ehemmiyet ede‑
cek ahvâlin icabına göre ıslahâtına bakılması
halkça ve me’mûrlarca müstelzim‑i muhasse‑
nat olacağından başka enzâr‑ı âlemde pek zi‑
yade hüsn‑i tesirâtı olacağı tahattur ve Meclis‑i
Mahsûs‑ı Meşveret'de dahi tezekkür kılındıy‑
sa da mükemmil‑i ârâ‑yı bendegân olan emr u
fermân‑ı isabet‑unvan‑ı hazret‑i Şehinşâhî ta‑
savvurât‑ı nakısa hakkında dahi her ne vechile
şeref‑sudûr buyurulur ise muktezâ‑yı münîfi
üzere mûmâileyhimin icra‑yı intihâbıyla lâzım
gelen talimâtların tanzimine ve bu icraat‑ı hay‑
riyyenin neşr ve i‘lânına dahi ibtidâr kılınaca‑
ğı beyânıyla tezkire‑i senâverî terkîm kılındı
efendim.
Fî 4 Şaban sene [1]288

M.

Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki
Hâme‑pîrâ‑yı ta‘zîm olan işbu tezkire‑i sâ‑
miye‑i âsafâneleri manzûr‑ı şevket‑mevfûr‑ı
hazret‑i Şehinşâhî buyurulmuş ve ber‑vech‑i
istîzân mûmâileyhimin icra‑yı intihâbıyla lâzım
gelen talimâtların tanzimine ve icraat‑ı muhar‑
rerenin neşr ve i‘lânına dahi ibtidâr kılınması

şeref‑sünûh ve sudûr buyurulan emr u irâde‑i
seniyye‑i hazret‑i Şehriyârî icab‑ı celîlinden
bulunmuş olmakla ol bâbda emr u fermân haz‑
ret‑i veliyyü'l‑emrindir.
Fî 5 Receb sene [1]288
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SULTAN II. ABDÜLHAMİD'E SUİKAST PLANLANDIĞI İHBARI

Büyük Damat Mahmud Paşa başkanlığında bir komita kurulduğu, komitacıların
fişekleriyle birlikte 25 veya 27 liraya özel olarak satın aldıkları son model bir tabanca
ile ve bir Hristiyan marifetiyle Kurban Bayramı alayında Sultan II. Abdülhamid'e suikast
düzenleyip Reşad Efendi'yi tahta çıkarmayı, karşı koydukları takdirde Gazi Osman ve Said
paşaları öldürmeyi ve Osmanlı saltanat sistemini değiştirmeyi planladıkları, ancak ortalığı
ikna için amaçlarının Yusuf İzzeddin Efendi'yi tahta geçirmek olduğunu söyledikleri,
isimleri yazılı kişilerin bu komitanın üyesi bulundukları veya bu işten haberdar oldukları ve
toplantı yerlerinin adı geçen Mahmud Paşa'nın Kandilli'deki konağı olduğuna dair Teteven
Nahiyesi eski müdürlerinden Sofyalı Nuri Efendi tarafından yazılan ihbar mektubu.
10 Ocak 1879

İşbu ihbarname‑i çâkeranemi takdimden
maksadım bir takım garazkârân ve menfaat‑pe‑
restânın cennet‑mekân Sultan Aziz Han haz‑
retlerine icra eyledikleri ef‘âl‑i kabîha‑i meş’û‑
miye tesirâtıyla devlet ve milletin uğradığı bun‑
ca felâket ve belayânın ref‘iyle ıslâh ve terakkî‑i
devlete hasr‑ı evkât ile cebr‑i mâfât etmek el‑
zem olan bir zamanda zîrde esâmîsi muharrer
bir takım zevât menfaat‑i şahsiye ve ağrâz‑ı
nefsaniyeleri için o hâlin tekerrür‑i vukûunu
ve memleketin bir derece daha harabiyetini
ihtiyar ve iltizâm edenlerin suret‑i teşebbüs ve
tasavvurlarından zât‑ı hazret‑i Şehriyârîlerini
haberdar etmekdir.
Çâker‑i kemîneleri zâten Vidinli olduğum
hâlde yirmi seneden beri müdürlük ve kayma‑
kam vekâleti ve sair bu gibi hidemât‑ı devlet‑
de müstahdem olduğum ve kable'l‑istila Sofya
sancağında Teteven1 Nahiyesi Müdürü bulun‑
duğum hâlde vukû‘‑ı istilaya mebnî bir sene
mukaddem Dersaâdet'e gelmiş ve bir müddet
istihsâl‑i me’mûriyetde bulunarak nail‑i emel
olamadığımdan boşda gezmekde bulunmuş‑
dum.
Geçen Ramazan‑ı şerif içinde bir komi‑
ta teşekkül etdiğini ve bunda maaşla adamlar
istihdam olunmakda bulunduğunu haber al‑
dım cihetiyle li‑ecli't‑taayyüş bunun taharrî
ve tahkikine mübâderetle bir müddet sonra
1 Teteven (Bulgaristan).

Beyoğlu'nda ismini bilmediğim bir gazinoda bir
takım kesânın tecemmu‘ etdiğini öğrenip yanla‑
rına vardım ve bunların musahabetleri arasın‑
da sonradan ismini işitdiğim Mıgırdıç Efendi
nâmında bir Ermeni, Bulgarca; "Yusuf İzzeddin
Efendi hazretlerinin iclâsı tasavvur olunduğu" sö‑
zünü işidip nazar‑ı dikkatimi celb etmesiyle ve
içlerinde iki sarıklı ve bir de sarı ceketli bulun‑
masıyla kimler olduğunu gazinocudan sormuş
isem de haber alamayıp gazino civarında bek‑
lemekde bulunan arabacılardan lede't‑tahkik
sarıklılardan birinin Şeyhülislâm‑ı esbak Hasan
Fehmi Efendi‑zâde Haydar Bey olduğunu öğ‑
rendim. Onlardan biri de çâkerlerinin kim ve
neci ve ne işde bulunduğumu sormasına mebnî
Sofyalı Nuri Efendi olduğumu ve me’mûriyet
istihsâlinde bulunduğumu söyleyerek birkaç
gün sonra Koska'da tarif etdikleri kıraathâne‑
ye gitdiğim hâlde acizlerine bir iş bulacaklarını
va‘d etdiler. Çâkerleri de mahall‑i mezkûra yedi
gün sonra gidip köşedeki bir kıraathâne bahçe‑
sinde Mıgırdıç Efendi, Haydar Bey, diğer sarıklı
refiki ve sarı ceketli adamı ve bıyıklı diğer iki
kimseyi bulup yanlarına vardığımda Üskü‑
dar'da bir mahal tarif etdiler ve oraya gidip sarı
ceketli adamı bulmaklığımı tenbih eylediler.
Kulunuz dahi tarif ve tenbihleri mûcebince gi‑
dip merkûmu buldum ve beni arkasına katarak
vapurla Kandilli nâm mahalde bir konağa geti‑
rip bir odada Osman Efendi nâmında bir zâtın
yanına girdik. Zâten vapurda muhacir yazmak
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işinde kullanacaklarını söylediği cihetle Osman
Efendi'ye hitâben; "muhacir yazmak üzere def‑
ter‑i mahsûsa bendenizi de kayd etmesini" söyledi
ise de; "kable'l‑kasem caiz olmadığı" cevabı veri‑
lince kulunuza; "açacakları esrarı fâş etmemek
üzere" şart ile yemin verdirip deftere kayd ve
kulunuza gidip gelmek masrafı olmak üzere
bir lira i‘tâ eylediler ve; "ol sarı palto yani ceketli
adamın Üsküdar Mutasarrıfı Hurşid Bey olduğunu
ve konak büyük Damad Mahmud Paşa'nın kona‑
ğı olup Osman Efendi de komitaya dâhil olanların
kâtibi bulunduğunu" söylediler ve o gün kulunuz
İstanbul'a avdet eyledim. Ol vakitden beri iki üç
günde bir kere konağa gidip gelmeğe başladım
ve Osman Efendi'den istıtlâ‘‑ı madde etdiğim‑
de; "maksadları İzzeddin Efendi hazretlerinin iclâsı
olmayıp bunu ortalığı ikna için tasnî‘ etdiklerini ve
asıl maksad‑ı mel‘anet‑kârîleri zât‑ı hazret‑i Şeh‑
riyârîlerine Kurban Bayramı alayında buldukları
bir Hristiyan marifetiyle ve yirmi beş yahud yir‑
mi yedi liraya fişenkleriyle beraber mahsûsan al‑
dıkları nev‑icad bir revolver ile suikasd edecekleri
gibi mukâvemet eyledikleri hâlde Gazi Osman ve
Saîd Paşaları da öldüreceklerini ve necabetli Reşad
Efendi hazretlerine bey‘at olunup müşârunileyhin
evlâdından başka kâffe‑i hânedân‑ı saltanat‑ı Os‑
maniyye'yi telef ve usul‑i saltanatı evlâdiyete kalb
edeceklerini ve bu cemiyet müşârunileyh Mahmud
Paşa hazretlerinin taht‑ı riyâsetinde olup âtîde
esâmîsi muharrer zevât dâhil‑i cemiyet ve ittifak
olduklarını" mûmâileyh Osman Efendi beyân
eylediği gibi zevât‑ı mûmâileyhimin yerlerini
kulları dahi teşh[î]s etmişidim.
Zevât‑ı mârru'z‑zikr teşh[î]s eylediğim
ve Mahmud Paşa'nın sâlifü'l‑beyân konağı‑
na geldiklerini görüb cem‘iyete dahil olduk‑
larını merkûm Osman Efendi'den işitdiğim
Şeyhü'l‑İslâm‑ı esbak Hasan Fehmi Efendi ile
vüzerâdan uzunca boylu kır sakallı ihtiyar Hur‑
şid Paşa ve Haydar Bey olup; "sadr‑ı esbak Ed‑
hem Paşa ve Şirvanî‑zâde Ahmed Hulusi Efendi ve

1 Metinde 'arsahına' şeklinde geçmektedir.

Sadâret Müsteşarı Rauf Bey ve Dahiliye Nâzırı Said
Efendi cem‘iyet‑i mezkûrenin ser‑âmedânından ol‑
duklarını ve Şeyhü'l‑İslâm‑ı esbak Hayrullah Efendi
ile Ali Fuad Bey namında bir zâtın ve Çerkes devlet‑
li Abdi Paşa hazretlerinin mahdûmu olup Tophâne
Müşîriyeti'nden infisâl eden Rauf Paşa hazretleri‑
nin dahi bu işe ma‘lûmâtlı bulunduğunu" mûmâ
ileyh Osman Efendi ifade etdiği gibi Alınak
Mustafa Paşa‑zâde Mehmed Paşa'yı görmemiş
isem de bu işden ma‘lûmâtlı olduğunu kezâlik
mûmâileyh Osman Efendi beyan ve Nusret
Paşa ki, Askerî Müşîri'dir; onun dahi ma‘lûmâtı
olduğunu dermiyan eylemişdir.
İşbu cem‘iyet halkının şu tasavvurları ne
kadar mühlik ve ne derece fecî‘ olduğunu idrak
etdiğimden işi Zabtiye Müşîri'ne ihbar etmek
üzere bir handa oturduğumuz Osman Bey na‑
mında bir zâta ifade eyledim ve mûmâileyh dahi
Müşîr‑i müşârünileyhe arz etmiş ise de nazar‑ı
ehemmiyet ve sıhhate1 alınmamış ve çâkerleri
de işden haberdar etmek2 üzere devletli Os‑
man Paşa hazretlerinin konağına gitmiş isem
de ka[la]balık olmak münasebetiyle arz ede‑
medim. İşbu ma‘rûzât‑ı çâkerânem böyle fi‘l‑i
fecîin vukûuyla devlet ve milletin dûçâr olacağı
muhatarâtdan kurtulmasiyçün tedâbir‑i muk‑
teziye ittihaz buyurulmasına mebnî olup başka
bir gûnâ efkâr ve maksada müstenid olmadığını
arz ile hatm‑i makâl eylerim.
Bâlâ‑yı takrîr‑i acizânemde muhacir tahriri‑
ne me’mûr olduğu beyan olunan Osman Efendi
ile bu kere vukû‘ bulan muvâcehemizde kendi‑
sini tanımış ve fakat ismi Sadık Efendi olduğu
halde çâkerlerine Osman namını vermiş oldu‑
ğu nezd‑i çâkerânemde tebeyyün etmiş olmakla
ol babda ve her hâlde emr [u] fermân şevketli,
kudretli Padişahımız efendimiz hazretlerinin‑
dir.
Fî 15 Muharrem sene [12]96 ve fî 29
Kânûn‑ı Evvel sene [12]94

2 Metinde 'etmemek' şeklinde geçmektedir.
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SULTAN II. ABDÜLHAMİD'E SUNULAN JURNAL İCMALLERİ

Bazı şehzade, devlet adamı ve memurların kimlerle görüştüklerine, günlük hayatlarından
izlenebilen ayrıntılara ve bazı olaylara dair ilgili memur, hafiye memuru ve muhbirlerden
gelen jurnallerden Padişah'a1 sunulmak üzere hazırlanan iki farklı zamana ait jurnal
icmalleri.
1 Kasım 1880

• Yunanistan'da bulunan Katolik mekteble‑
ri hükûmet‑i Yunaniye tarafından kapadılmış
olduğundan, Dersaâdet'de bulunan gazeteler;
"Düvel‑i ecnebiyenin Yunanistan için gayret etmek‑
de olduğu hâlde Katolik mekteblerini kapatmakda
ve aleyhinde bulundukları memâlik‑i Devlet‑i Os‑
maniyye'de ise her bir millet âyini serbestçe icra
eylemekde olduğuna" dair bendler neşreylemiş
olsalar Avrupa efkâr‑ı umumisi şimdikinden
bin derecelerde Devlet‑i Aliyyeleri lehinde bu‑
lunacağı, ihbarat‑ı mevsûkadan olmakla;

• Güzerân eden Cumartesi günü saat sekiz‑
de iki çifte ile Rif‘at Paşa‑zâde Rauf Bey, Safvet
Paşa'nın yalısına gelip saat onda gitdiği ve Mu‑
zika‑i Hümâyun hademelerinden Yüzbaşı Emin
Efendi başıbozuk elbisesiyle gelip yalıda kaldı‑
ğı, Kanlıca me’mûrlarının jurnallerinden;
• Bugün Hayreddin Paşa'nın yalısına Aleko

Paşa'nın biraderi Kostaki Efendi gelip iki saat‑
den sonra gitdiği, me’mûrlarının jurnallerinden;

• Mısırlı Halim Paşa'nın, dairesinde bulu‑
nanların kâffesine ruhsat verip yalnız üç kişi bı‑
rakmış olduğu, muhbirimiz Reşid Bey tarafından
vürûd eden jurnalden

• Dün akşam saat on bir buçukda Brindi‑
zi'den2 Dersaâdet'e vürûd eden İtalya posta va‑
puruyla Atina'da3 İtalya Maslahatgüzârı Dersaâ‑
det'e geldiği, deniz me’mûrlarının jurnallerinden;

anlaşılmış olmakla arzına ictisâr kılındı.

• Dünkü gün Selanik posta vapuruyla ku‑

Fermân efendimiz hazretlerinindir.

renâ‑yı hazret‑i Şehriyârîlerinden Necib Bey ile
Gümülcine4 Mutasarrıfı Mecid Bey'in geldikle‑
ri, deniz me’mûrlarının jurnallerinden;

Fî 20 Teşrîn‑i Evvel sene [12]96

**
• Dünkü gün Kemaleddin Efendi saat altı‑

da Balmumcu Çiftliği'ne gidip bir mikdar ârâm‑
dan sonra Zincirlikuyu'ya ava gidip saat onda
avdet eylediği, me’mûrlarının jurnallerinden;

• Dünkü gün Reşad Efendi'nin bir mahalle
gitmediği, me’mûrlarının jurnallerinden;
• Pazar günü Pire5 tarîkıyla Dersaâdet'e

vürûd eden Mısır vapuruyla gelmiş olan Atina
1 Sultan II. Abdülhamid.
2 Brindisi (İtalya).
3 Athens (Yunanistan).

askeri firarilerinden iki nefere; "ne için firar
eyledikleri" sual olundukda; "Maaş yok, tayinât
vermiyorlar, bizlerden bir takımını İslâm karyelerine
eşkıyalık etmek üzere gönderdiler. Onlar da oralar‑
da telef olup gelmediler. Bizler dahi kalmış olsak ya
açlıkdan veyahud İslâm karyelerinde telef olacağız."
dedikleri, Yanyalı Murtaza Efendi'nin ifadesin‑
den;
• Dünkü gün Rusya evrâk‑ı nakdiyesinin
birdenbire tenezzül‑i fiyat eyledikden dolayı
4 Komotini (Yunanistan).
5 Piraeus (Yunanistan).
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Rusya politikasının aksine deverân eylediği
Galata ve Beyoğlu cihetinde umumen söy‑
lenmekde olduğu, me’mûrînin jurnallerinden;

• Bugün saat yedi buçukda Reşad Efendi
Zincirlikuyu köşküne gidip akşamüzeri sarayı‑
na geldiği, me’mûrlarının jurnallerinden;

• Dünkü gün Damad Paşa akşam ezanında

• Bugün Kemaleddin Efendi saat beş râd‑
delerinde Balmumcu Çiftliği'ne gidip oradan
Beyoğlu'na ve Galata'ya uğrayarak sarayına gel‑
diği, me’mûrlarının jurnallerinden;

Bebek'e gitdiği, Kandilli me’mûrlarının jurnalle‑
rinden;

• Pazartesi günü saat on bir buçukda Sulta‑
nahmed civarında Abidin Paşa'nın konağına iki
nefer ecnebi gelip saat birde gitdikleri ve saat
birden sonra iki familya ile birlikde bir çocuk
gelip gece kaldıkları ve dünkü gün sabahleyin
saat ikide Ahmed Muhtar Paşa gelip dördü çey‑
rek geçerek gitdiği ve Abidin Paşa Yıldız Sa‑
ray‑ı hümâyununa gidip saat dokuzda geldiği
ve asâkir‑i şahane paşalarından Yâver Osman
Paşa nâmında birisi gelip Paşa'yı bulamadığı
cihetle çıkıp gitdiği ve Bâb‑ı Âlî kâtiblerinden
iki efendi gelip saat dokuzda gitdikleri ve Ar‑
navud beylerinden birisi gelip dokuz buçukda
gitdiği ve bugün saat birde bir Frenk, madama
ile birlikde gelip bir buçuk saat ârâmdan sonra
çıkıp Galata'ya gitdikleri tahkik olundukda Ga‑
lata'da Mağazacı Corci'nin akrabası olduğu ve
saat altıda bir banker, Kamondo'nun ağasıyla
gelip gitdikleri ve Fransız tebaasından Mösyö
Prens bir banker ile birlikde olarak saat sekizde
gelip onda gitdikleri ve gece gündüz on nefer
Frenk ile yirmi nefer Arnavud gelip gitmekde
oldukları, me’mûrlarının jurnallerinden;

• Bugün Hayreddin Paşa'nın yalısına kimse‑

nin gelmediği, me’mûrlarının jurnallerinden;

• Dünkü günden beri Başvekil'in konağı‑
na müsteşarından mâadâ kimsenin gelmediği,
me’mûrlarının jurnallerinden;
• Bugün Kanlıca'da Kadri Paşa'nın yalısına
Emirgân'dan bir çifte ile uzunca boylu, siyah
bıyıklı, Mehmed Efendi isminde birisi uşağıyla
beraber gelip saat üçde yalıdan çıkıp Emirgân'a
gitdikleri, me’mûrlarının jurnallerinden;
• Bugün Kanlıca'da Safvet Paşa'nın yalısına

Bebek tarafından Beylerbeyi Mekteb‑i Rüşdiye
hocası ve Mekkeli bir şeyh ve iki kâtib dörtde ge‑
lip onda gitdikleri, me’mûrlarının jurnallerinden;

• Maliye Hazine‑i Celîlesinde Eshâm‑ı Cedî‑
de Müdürü Mustafa Bey'in memlûküne gönder‑
miş olduğu tahrirât manzûr‑ı Şehinşahîleri bu‑
yurulmak üzere leffen takdimine ictisâr kılındı.
Fermân efendimiz hazretlerinindir.
Fî 1 Teşrîn‑i Evvel sene [12]96
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ŞEHZADE REŞAD EFENDİ'NİN ADAMI GÜRCÜ MAHMUD BEY HAKKINDA
BİR JURNAL

Şehzâde Reşad Efendi'nin adamı Gürcü Mahmud Bey'in, mal kâtiplerinden Hakkı Bey ve
Yüzbaşı Rıza Bey ile Şişli'deki Gülistan Birahanesi'nde buluşarak şüphe çeken görüşmeler
yaptıklarına dair Emsâlüddin Efendi tarafından gönderilen jurnal.
1 Kasım 1896

İşbu gün saat on iki kararlarında şehzâde‑
gân‑ı civan‑bahtân [hazerâtından] devletli, ne‑
câbetli Reşad Efendi hazretlerinin bendegânın‑
dan Gürcü Mahmud Bey ve Dördüncü Daire
Mal Kalemi'nde müstahdem Kâtib Hakkı Bey
ve bir zâbit ile Şişli'de vâki Gülistân Birahâne‑
si'nde oturmakda oldukları esnada bir kıt‘a jur‑
nali dahi takdim olup mûmâileyh zâbit kim ol‑
duğu hafiyyen tahkik olundukda İkinci Fırka'da
müstahdem bahriye yüzbaşılarından Rıza Bey
olduğu gibi mûmâileyh Rıza Bey gece saat ya‑
rım kararlarına kadar mûmâileyhlerin yanında
oturup kalktığı esnada Mahmud Bey cebinden
bir kalıp sigarası paketi çıkarıp mûmâileyh Rıza
Bey'e verdiği, mezkûr paketden pek ziyade şüb‑
he dâî olduğu ve mûmâileyh Rıza Bey diğer bir
mahalle gidip mezkûr birahânenin derûnunda

bir masa başına oturup saat iki kararlarında
hurucla Pangaltı cihetine gittiği ve mûmâileyh
Mahmud Bey Hakkı Bey ile oturmakdalar iken
saat iki kararlarında oturmuş oldukları masa‑
dan kalkıp mezkûr birahânenin karanlık bir
mahalde gö[rü]nmeyecek bir derecede on daki‑
ka kadar konuşup ba‘dehû mezkûr oturmuş ol‑
dukları masaya duhûl edip oturmakda oldukları
ve mûmâileyhlerin hâl ve harekâtından pek zi‑
yadesiyle şübheye dâî olduğu berây‑ı ma‘lûmât
ma‘rûzdur.
Ol bâbda emr u fermân hazret‑i men le‑
hü'l‑emrindir.
Fî 20 Teşrîn‑i Evvel sene [1]312
(Mühür)
Emsâlüddin bin Mehmed
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DAMAT MAHMUD PAŞA, MİDHAT PAŞA VE MEHMED RÜŞDÜ PAŞA HAKKINDA
JURNALLER

Damat Mahmud Paşa'nın, isimleri yazılı kişilerle görüşen Leh Yahudisinden dönme adamı
Hidayet Efendi vasıtasıyla her türlü bilgiyi elde edip sanki Saray'daymış gibi her bir ahvale
vâkıf olduğu, Midhat Paşa'nın fesat tohumları ekmesi sebebiyle kendisinden kurtulmak
gerektiği, adamlarının hâlen Mabeyn-i Hümayun'da oldukları ve ahalinin onların bu
durumuna içerledikleri, İzmir'e giden İngiliz Sefaret kâtiplerinden birinin Midhat Paşa
ve Mehmed Rüşdü Paşa ile görüşeceğinin haber alındığına dair İbrahim Lütfü mühürlü
jurnaller.
26 Ekim 1880

4/562
Damad Mahmud Paşa hazretlerinin Leh
Yahudisinden dönme evvelce Tütüncübaşısı
olup şimdi Şehremâneti'nde teftişlik etmekde
olan Hidayet Efendi her gün Yıldız Sarayı'na
çıkıp Hâfız Behram Ağa ile görüşmekdedir ve
Yıldız'dan dönüşünde Fındıklı'da kâin sarayın
bekçisi ( ) ağa ile saraya muttasıl olan kahve‑
de ekser evkât görüşmekdedir ve Karaköy'de
tramvay merkezinin karşısında olan kahvede
Hasköy kumpanyasında evvelce bulunan Mah‑
mud Paşa'nın adamı ile dahi görüşmekde ve Hi‑
dayet Efendi'nin görüşdüğü adamlar Mahmud

Paşa hazretlerinin arablarına malûmât verip
Mahmud Paşa hazretleri dahi evvelce sarayda
bulunduğu vakitdeki gibi her bir ahvâle vâkıf
olmakdadır ve Hâfız Behram Ağa'nın kahyâsı
Hacı Ahmed Efendi dahi ekserî saray bekçisi
ile görüşmekdedir ve Mahmud Paşa hazretleri
dahi arada sırada vâlidesinin yalısına gelmekde
olduğunu Terkos'da bulunan bir Rum kendi
çiftlik kahyâsı söylemiş olduğu işidilmiş oldu‑
ğundan ma‘lûmât olmak üzere arz olunur.

Devlet‑i Aliyye‑i Osmaniyye'nin rahatı
Midhat Paşa'nın vücudunun dünyadan def‘ u
izâlesiyledir. Sağ kaldıkça ekmiş olduğu fesadât
tohumu günden güne ziyadeleşmekde olduğu

tahkik kılındığından ma‘lûmât olmak üzere arz
olunur.

Fî 8 Temmuz sene [1]296

Fî 8 Temmuz sene [1]296
Bende
Muhbir‑i sâdık

(Mühür)
İbrahim Lütfi

**
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4/639
Birkaç vakitden beri Midhat Paşa'nın ek‑
miş olduğu fesad tohumunun semeresi olarak
memâlik‑i mahrûse‑i şahanede bulunan kâffe‑i
vilâyetlerin vali ve mutasarrıf ve kaymakam
ve adliye ve zabtiye ve ketebe gürûhu valilerin
fikri yekdiğerine taban tabana zıd olduğu gibi
adliye ve zabtiye ve örfiye ve ilmiye ve yalnız
dâhiliye müstesna olduğu hâlde kâffe‑i ketebe
gürûhu dahi fikirleri taban tabana zıd ve hiç‑
bir mahalde tebaa‑i Devlet‑i Aliyye'den bulu‑
nan eşhâsın işleri görülmemekde olduğu gibi
Deraliyye'de dahi her devâirde dahi iş görül‑
memekde olduğu müşâhede kılınarak ve kâf‑
fe‑i me’mûrîn‑i devletin arasına zıddiyet vaz‘

eden Midhat Paşa'nın fikri idüğü ve Mâbeyn‑i
Hümâyun'da ise kim isterse girip çıkmakda ve
girip çıkan zevât her biri, bir yere mensubum,
diyerek ol vechile girip çıkmakda ve Midhat Pa‑
şa'nın bendelerinden dahi birkaç kişi Mâbeyn‑i
Hümâyun'da bulunmakda olduğundan ve; "Bu
adamlar ceza görecekleri yerde mükâfât görüyor."
deyu halk beyninde alenî söylenilmekde oldu‑
ğu gibi taşra vilâyetlerden gelip giden eşhâsdan
bâlâda zikrolunan hâlâtı işitmiş olduğumdan ve
Dersaâdet devâirini dahi aynen müşâhede ey‑
lemiş bulunduğumdan vukû‘‑ı hâli arza cür’et
eylerim. Ol bâbda.

Geçen gün İngiltere Sefâreti kâtiblerinden
birisi politikaya aid bir mevâdd‑ı mühimme
için İzmir'e gitdiğini ve İzmir Valisi Midhat
Paşa ve Mehmed Rüşdi Paşalar ile mülâkât

edeceğini haber almış olduğumdan arza cür’et
eyledim.

Fî 14 Teşrîn‑i Evvel sene [12]96

Fî 14 Teşrîn‑i Evvel sene [12]96
Bende
Muhbir‑i sâdık
(Mühür)
İbrahim Lütfi
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RUSYA VE İNGİLTERE'NİN FAALİYETLERİ HAKKINDA BİR MEKTUP

Rusya'nın Arapları Osmanlı Devleti'ne ve Hindlileri de İngilizlere karşı kışkırttığı,
Süveyş Kanalı'na mühendisler gönderdiği, İngilizlerin Rusya'nın bu planını bozmak için
Kızıldeniz'de Massava İskelesi'ne beş adet gemi gönderdiği, Rusya'nın Feriköy'deki Rus
Hastanesi'ne hafiyeler yerleştirdiği ve Yıldız Sarayı ile yollarının resimlerini yaptırdığı,
Saray'ın içinde kendilerine bilgi veren adamları olduğu ve Padişah'ı tahttan indirip başka
birini padişah yapmayı planladıklarına dair bir mektup.
18811

Devletli, ser‑tâc‑ı vâlâ‑şânım Ağa efendimiz hazretlerinin huzûr‑ı devletlerine kemâl‑i ta‘zîm ve hicab ile
durup, dâmen‑i devletlerinizi bûs edip dua‑yı devletlerinize şöyle meşgulüm ki, yani cenâb‑ı Rabbü'l‑âlemîn
şevketli efendimize bağışlasın ve düşmanlarınızı kahr eylesin, vücud‑ı âlîlerine bir keder vermeyip
ömrünüzü müzdâd buyursun. Âmin, ya Rabbe'l‑âlemîn.
Hâk‑i pâ‑yı âlîlerinize takdime cesaret et‑
diğim tahrirâtı hâk‑i pâ‑yı şahaneye getirip ve
karşılığa almanız; dünyaları bendenize bahşet‑
seniz bu derece memnun olmazdım. Bin sene
ömrüm olsa gece gündüz hizmet‑i devletinizde
bulunsam yine ifa edemem. Teşekkür ederim.
Efendimiz inşâallâh bu vasıta ile birbirimizi
görüp şifahen çok muhabbet ederiz. Zira muh‑
bir değilim. Bir efendi bendesiyiz. Bu yazdığım
tahrirâtı siz efendimizden gayrı kimseye cesâ‑
retim yokdur; evvel Allâh sonra size emanet

etdim. Emr‑i âlîleri üzere Fransızca tahrîr et‑
dirdim. Gözüm önünde yazdı. Çatra patra az
anladığım kadar imlâsızca karalama yapdım
idi. Onu da hâk‑i pâyınıza gönderdim. Okun‑
maz bir şeydir. Beyaza çekecekdim. Geç olacak.
Mehmed Ağa kulunuz dahi haber gönderiyor.
Her ne ise okuduğunuz kadar okuyup yine bir
zarf içine koyup bendenize gönderiniz. Merak
ederim. Bakayım gözüm görsün. Rabbim efen‑
dimize afiyet versin. Altına imza. Ol bâbda irâ‑
de efendimiz hazretlerinindir.
Bende
Sâdık

Efendim hazretleri, bir satır kendi tahririniz ile tesellîm haberini gönderirseniz ihyâ olurum.
**
1‑ Paris'de çıkan Arap gazetesi Devlet‑i
Aliyye hakkında pek çok fenalıklar yazıyor. Ve
me’mûrîn hakkında ve meclisler hakkında türlü
fenalıklar tahrîr eder ve Padişahımız efendimiz
hazretlerinin hakkında pek çok çirkin çirkin
kelâmlar yazıyor. Bunları kim yazdırıyor: Ab‑
raham Paşa yapıyor. Abraham Paşa'nın haremi
Viyana'da mevcud Viyana'dan Moskof Elçisi
Mösyö Novikof bir sene evvel Abraham Pa‑
şa'ya bir madama yollamış idi. İstanbul'da her
ne olur biter ise onun tahrîri ile Moskof'a ve
her bir mahalle haber gidiyor. Yalan ve do‑
lan ilâve edip ortalığı fesada verip efendimize
düşman edip Bulgaristan gibi Mekke'de Prusya
kadar bir hükümdar yapmak için.

buçuk ay evvel dört dâne dahi gönderdiler. Bun‑
ları göndermelerinin sebebi kanalın ve etrafının
resmini almak için. Buna sebeb yakın zamanda
Arabistan'da Türkler ile kavga olacak. O zaman‑
da Araplar kanalı kapayacaklar. Arabistan kav‑
gaya başladığı günde Hindistanlılar dahi İngiliz‑
ler ile kavgaya başlayacaklardır. Büyük Asyan(?)
limanında olan Rusya donanması öyle karışık
zamanda Kurna'dan2 Bağdad'ı zabt edecek.

2‑ Rusya tarafından Süveyş Kanalı'na yedi
mâh evvel üç dâne mühendis gelmiş idi. İki

3‑ Tatar Prensi Muşki Alîm'i Moskof İmpa‑
ratoru Mekke'ye yollamış idi. Merhûm Şerif'e
şu haberi gönderdi ki; "Arapları çok severim,
kendilerinden memnunum. Her ne isterler ise ya‑
parım ve kendilerine yardım ederim. Onlar için
Petersburg'da bir cami yapacağım. Sizi Türk[ler]
çiğniyorlar. Siz benim ciğerime bir paresiniz. Siz
muhârebe ederseniz size silah veririm ve yardım

1 Tarih tahminîdir.

2 Al-Qurnah (Irak).
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ederim." deyu haber gönderdi. Ve her posta
Rusya Kralı'na mektûb yolluyor.
4‑ Moskof Abisinimye'ye1 yirmi kadar papas
yolladı. Sebeb şudur: Abisinimye kralı ile Mısır
kavga etmek için papazları yolladığı vakit on
beş bin kadar tüfenk ve silah gönderiyor idi. Ve
böyle söz vermiş idi ki Kırmızı Deniz'de2 Ma‑
savva3 İskelesi'ni Moskof almak için. Bunu İn‑
giliz haber aldı. Oraya beş dâne gemi yolladı. Bu
gemileri yollamasına sebeb o iskeleyi Rusya'ya
vermemek için ve der‑akab Arapları sebeb edip
alım‑satım olmasın deyu toprağa tatu(?) yapdı‑
lar. Buna sebeb tekmîl gemileri muâyene etmek
için ne geliyor ve ne gidiyor kim düşmanlık edi‑
yor bu yüzden haber almak içindir.
5‑ Rıhtım için efendimiz ile olan kelâmlar
Mişal Paşa'ya olan irâdeleriniz İstanbul rıhtımı
ile Selanik rıhtımını dahi irâde edilmiş olduğu‑
nu çabuk Saray‑ı Hümâyun'dan bir zât Avus‑
turya elçisine haber verdiler. Bu yüzden dahi
efendimize ilk olmaz. Tafsili uzundur. Tahriran
mümkün olmaz.
6‑ Moskof elçisi Feriköyü'nde olan hastahâ‑
nesinin bir odasına birkaç mühendis komuşdur.
Ve hafiyeleri ile beraber o adamların kumandanı
gebertdikleri Mösyö Komarof ile hayatda olan
Mösyö Pobof'dur. Onun hizmetlerini beraber
edâ eden ve bir olan serasker kapısında Tatar
Ahmed Bey'dir. Biri dahi Saray‑ı Hümâyun'da
Çerkes Aziz Bey'dir. Bu kunpanya ne iş görüyor,
Saray‑ı Hümâyunun her ne kadar adamı var, ne
kıyafetde elbise giyecekdir ayrı ayrı resmini çı‑
karıyorlar ve Yıldız'ın her bir yerini ve yollarını
aldılar ve askerin giydiğini aldılar. Sebeb tah‑
tında bir güzel kitap yapdılar. Moskof impara‑
toruna, bir dâne serasker paşaya ve birer dâne
büyüklere yolladılar. Herkesin ma‘lûmu olsun,
Bulgaristan'dan İstanbul'a patrik gönderdiler.
Tenbih etdiler ki Ortaköy'de bir konak tutması‑
na. Bunu niçin yapıyorlar? Ortaköy'den Yıldız'a
kolaylık vardır. Yıldız'ı muhâsara edip başka pa‑
dişah yapacaklardır. Bu efkârda geziyorlar.
7‑ Mösyö Komarof'u niçin öldürdüler?
Moskof sarayından para verdiler. Mahsus vur‑
durdular. "Deli" deyu isim takdılar. Bu planlar
1 Abyssinia. Habeşistan. Bkz. Davut Dursun, "Etiyopya (Fizi‑
ki ve Beşerî Coğrafya)", DİA, C. 11, 1995, s. 488-491.
2 Kızıldeniz.
3 Massawa (Eritre).

Moskof işine yarar. Büyük resimleri İngiliz el‑
çisine gösterdi ve kendi adamlarına pasaport
verip Paris'e kaçırdı. Moskof buna darıldı. Çok
tahrir olur durdular(?).
8‑ Moskof'un İstanbul'da birkaç tane büyük
adamlardan Tatar ve Çerkez adamları var; bu
adamların me’mûriyeti Arabistan'ı fesâda ver‑
mek için dolaşıyorlar.
9‑ Moskof mekteb hocası Mösyö Pavlof İs‑
tanbul'a geldi. Münif Paşa'ya misafir oldu. Ne
sebebden geldi? Sebebi şudur; Arabistan'ı fesâ‑
da vermek için Petersburg'da Arapça bir gazete
basıyorlar. O gazeteyi ceste ceste hafiyyen bura‑
ya Mösyö Pavlof'a gönderiyorlar. Hem de Arab
mektûbları ile birlikde. O da burada ne kadar
Arab var ise hafiyyen dağıtıyor. Ortalığı birbi‑
rine karışdırıyor.
10‑ İştrekir(?) Paşa Urumeli kumandanı
bütün bütün Moskof adamıdır. Yirmi günde
bin beş yüz lira aldı. Urumeli havâdisi tekmîl
Moskof elçisinde. Böyle lakırdı etdiler. Bir va‑
kit isti‘fâ edecekdir. Yerine Sadık Paşa'nın oğlu
Muzaffer Bey'i isteyeceklerdir. Mutlaka yerine
o gidecekdir.
11‑ Şam‑ı Şerif'de oturan Abdal Kadir'in
hasmı Alceristan'dan(?) bir kaç Arab ile geldi.
Ol Arabları muhbirlik sıfatı ile buraya bırakıp
kendi gitdi. İstanbul'u karışdırmak için.
12‑ Yaverlerinizden Zeki Bey Saray‑ı
Hümâyun'da ve huzûr‑ı şahanede her ne olur
ise ne vukûat olur ise bir mektûb yazıp adam‑
larının birine verip Kule Kapısı Mevlevîhâne‑
si'nin karşısında Madam Kalhov isminde bir
kahvehâne vardır; mektûbu kendi adamı ile
oraya yolluyor. Evvel Nemse idi sonrası Os‑
manlı oldu. Topal Osman Bey namında bir zat
orada bekler. Mektûbu ona teslim edip Moskof
elçisine takdim ediyorlar.
13‑ Dünkü gün haber geldi. İngilize Arabis‑
tan tarafına Moskof'dan, Yunan'dan, İtalya'dan
küçük gemiler ile silah gönde[re]cekler. Ha‑
ziran'da gönderecekler. Padişahımız bir gemi
göndersin. Aden'den Süveyş'e kadar bir yukarı
bir aşağı gezdirsin.
14‑ Padişahımıza bir büyük hizmet ederim.
Tahriri lâkin bir haftada meydana gelir. İrade
buyurulur ise tahrire başlarım.
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FRANSIZ CASUSU OLMA ŞÜPHESİYLE UCEYLAT'TA YAKALANAN MUHAMMED'İN
SORGUSUNDA VERDİĞİ BİLGİLER

Trablusgarb'ın Uceylat kazasında hal ve tavırlarından duyulan şüphe üzerine güven verilip
konuşturulan Muhammed isimli bir şahsın, Fransa tarafından casusluk için gönderildiğini
belirtip bazı şahıslardan bahsetmesi üzerine hakkındaki şüphelerin arttığı ve tutuklanıp
durumun Kaza Kaymakamı Beşir Bey tarafından telgrafla Valiliğe bildirildiği ve Vilayet
merkezine getirtilip sorguya alındığı, ancak adı geçenin, ilk söylediklerini sorguda
tamamen inkâr ettiği, fakat Kaymakam'ın; telgrafı çektikten sonra adı geçenin fikrini
anlamak için ağzını yokladığında kendisine, 'Fransızlar adına casusluk yaptığını, Hilâfetin
Osmanlıların değil Arapların hakkı olduğunu, Fransızlar da bu görüşte olduğu için kendisinin
bu yönde çalıştığını, ancak bu konudaki en büyük engel Trablusgarb Valisi Ahmed Rasim Paşa
olduğundan istifa veya suikast yoluyla onun bu makamdan uzaklaştırılacağını ve yerine Tunus
Valisi Sadık Paşa gibi müstakil bir vali getirileceğini anlattığını ve Uceylat ve Trablusgarb'da
ne kadar asker ve paşa bulunduğunu sorduğunu' söyleyip bu bilgilerden bazılarına Kaza
Tahsildarı Hacı Devadî Efendi ile Zabtiye Abdülkadir ve Sinoplu Hüseyin isimli askeri
şahit gösterip onların da Kaymakam'ı tasdik etmeleri üzerine adı geçenin adlî makamlarca
yargılanmaya başlandığı, yargılama sonucunun ayrıca bildirileceği; bu şahsın Tunus
Valiliği veya Fransızlar tarafından karışıklık çıkarmak için gönderilmiş bir casus veya
aslında başka taraftan gönderilmiş olup da Fransızlara mensubiyet iddiasında bulunan
biri veya merkezinin Tunus, Mısır veya Hicaz'da mı olduğu bilinmeyen ve bütün Arap
memleketlerindeki ahaliyi Türklerden nefret ettirip Osmanlı Devleti ile olan bağlarını
koparmayı amaçlayan bir fesat komitasının mensubu olmasının muhtemel bulunduğu
hususlarında Trablusgarb Valiliğince gönderilen tahriratın Sadrazam tarafından Padişah'a
arzı.
10 Ocak 1886

Trablusgarb vilâyeti mülhakâtından Ucey‑
lat'a1 gelen ve olunan şübhe üzerine mahallince
bi't‑te’min isticvâb olunan bir şahsın casusluk
hizmetiyle Fransa tarafından gönderildiği anla‑
şılmasıyla merkeze celb edilmiş ise de oradaki
ifadâtını külliyen inkâr eylediğine ve maamâfih
mahkeme‑i adliyece istintak olunmakda oldu‑
ğundan neticesinde icabı icra kılınacağına dair
Vilâyet‑i mezkûre Valiliğinden gelen tahrirâtın

gönderildiğini ve neticesinin inbâsı bâ‑telgraf
Vilâyet‑i mezkûreye bildirildiğini mutazammın
Dahiliye Nezâret‑i Celîlesinin tezkiresi mezkûr
tahrirât ile beraber manzûr‑ı âlî buyurulmak
üzere arz ve takdim kılındı efendim.
Fî 4 Rebîülâhir sene [1]303 / Fî 29 Kânûn‑ı
Evvel sene [1]301
Kâmil2
**

1 Al‑Ajaylat (Libya).
2 Sadrazam Mehmed Kâmil Paşa.
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Vâli‑i Vilâyet‑i Trablusgarb
89
Dahiliye Nezâret‑i Celîlesine
Devletli efendim hazretleri
Trablusgarb merkez sancağına tâbi ve garb
cihetinden Tunus hududunun dört beş günlük
berisinde vâki‘ Uceylat Kazâsı Kaymakamı Be‑
şir Bey'den geçende alınan fî 22 Teşrîn‑i Evvel
sene 1301 tarihli telgrafnâmede; "tahminen yir‑
mi beş yaşında, buğday benizli, siyah bıyıklı, fukarâ
kıyafetinde Muhammed nâmında bir adam bir gün
evvel Uceylat'a gelip etvârından hâsıl olan şübhe
üzerine sual ve te’min olundukda; 'kendisi casusluk
hizmetiyle Fransa tarafından meb‘ûs olduğunu ve
hududa kadar bir miralay ile geldiğini ve Trab‑
lus'da elsine‑i mütenevviaya vâkıf gâyet zeki bir
refiki mevcud olduğunu ve mukaddemâ Trablus'a
gitdiğini ve kendisi Şeyh Hamza ve Belediye Reis‑i
sâbık Ahmed Naib ile Dersaâdet'deki Şeyh Zafir'e
münasebet‑i tâmmesi bulunduğunu ve Trablus'da
bazı kesânı bildiğini' söylemesiyle hakkında şübhe
tezâyüd edib revş‑i hâliyle lisanına göre kendisi
şark ahalisinden olmakla berâber gâyet dildâr ve
cerbezeli bulunduğundan hemen taht‑ı tevkife alın‑
dığı" iş‘âr ve hakkında olunacak muâmele istif‑
sâr olunmasıyla merkez‑i vilâyete celb olunup
me’mûrîn‑i adliye marifetiyle istintak olunduk‑
da külliyen inkâr ve yalnız; "kendisi Trablusgarb‑
lı olup geçen sene borcdan dolayı Tunus'a firaren
giderek bu kere karadan Uceylat tarîkıyla avdeti
esnâsında Uceylat kazâsında tutulduğunu ve asla
böyle bir sıfat ve niyeti olmadığını" tezkâr etmiş
vâbında;
ise de Kaymakam‑ı mûmâileyh istic
"mezkûr telgrafı acizlerine çekdikden sonra şahs‑ı
merkûmdan istîzâh‑ı fikr u niyet eyledikde ifadât‑ı
sâbıkasını tekrarla berâber; 'hududa kadar birlikde
geldiğini beyan etdiği miralayın murabıt sıfatıyla
ve bir takım kütüb ve evrâk istishâbıyla hudud üze‑
rinde mukîm ve Ragme kabile‑i cesîmesine gitdiği‑
ni ve ondan sonra şark cihetine geçeceğini ve Necid
ahalisinden olduğu hâlde yine bu hizmetle bir genç
adamın gelmekde ve her birerlerinin hizmeti başka
olduğunu ve kendisinin Fransa Devleti tarafından
üç bin guruş maaşı olduğunu ve bu maaşı her nereye
1 Al‑Jaghbub (Libya).
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gitse oradaki Fransa konsülatosundan alacağını
ve kendisini konsoloslar bildiğini' ve bu hizmetin
neticesi ne olabileceğini sorduğunda; 'Kur’ân‑ı azî‑
mü'ş‑şân Arabî ve Peygamber‑i zîşân Arabî olduğu
ve Hilâfet‑i celîle‑i İslâmiye evlâd‑ı Arab'ın hakkı bu‑
lunduğu hâlde Türklerin hükûmeti uyamayacağını
ve kendisinin hizmeti şu cihetlere mün‘atıf olarak
Fransa Devleti ol bâbda evlâd‑ı Arab'a müsâid oldu‑
ğunu ve fakat Ahmed Rasim Paşa bu vilâyetde vali
bulundukca Fransa Devleti bir şey istifade edeme‑
yeceğinden ve çünkü rezânet ve metânet ve temkîni
cümlenin hayretini mûcib olmakda olduğundan
efkâra tevassul etmek maksadıyla Vali‑i müşâruni‑
leyh Fransa'ya götürülüp Tunus Valisi Sadık Paşa
gibi bir hükümdar‑ı müstakil nasb olunacağını' ve
nasıl götürebileceğini sorduğunda; 'Görürsün nasıl
götürürüz. Gitmez ise kendisine sû’‑i kasd ederiz ve
bundan bir sene mukaddem Trablus'da Salıpazarı
cihetinde yine tebdil‑i kıyafet etdiğim hâlde bazı
fesad‑âmiz ibârâtı hâvî bir kâğıdı Vali‑i müşârun
ileyhe verip savuşdum.' dediğini ve; 'muahharan
Trablus'dan Fransa'ya gidip şimdi bu me’mûriyet‑
le geldiğini ve hapishânede mevkûf olan İbrahim
Sarac nâm kimseye edilen muâmelât nâ‑hak yere
olduğunu ve nezd‑i acizîye ne suretle girebileceğini
düşünmekde bulunduğunu ve efkârı ifşâ olunma‑
masını' ifade ve rica ile berâber; 'Fransa Devleti'nin
şimdiki Trablusgarb Konsolosu Mösyö Destre(?)
Fransa Devleti'ne bir hizmet‑i nâfiada bulunama‑
makda olduğundan azliyle yerine Hacı Ömer nâ‑
mında birisinin derdest‑i tayin olduğunu ve Fran‑
sa'ya gitmek arzusunda bulunursa onu almak için
bir vapur getirtebileceğini ve rüfekâsıyla mülâkâtı
isterse o dahi mümkün olabileceğini ve kendisi
Bingazi'nin on beş gün ilerisinde vâki‘ Cağâbîb1
nâm mahalde mukîm Şeyh Mehdi ile ona mensub
Muhammed es‑Sünnî nâm kimse ile mülâkât ede‑
rek bazı müzâkerâtda bulunduğunu ve; 'ulûm‑ı
diniyyenin bu âlemde olmadığını' beyân ve; 'Ucey‑
lat'da ne kadar atlı mevcud olduğunu' sual eylemiş
idiğini' ve kendisi gayet yavaş söylemekde olduğun‑
dan dinlemek için odanın haricinde ve pencere ya‑
nında koyduğu Kazâ Tahsil Me’mûru Hacı Devâdî
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Efendi 'ulûm‑ı diniyyenin âlemde olmadığını' ve
Zabtiye Abdulkâdir dahi acizleri hakkındaki 'sû’‑i
kasd' ifadesini istimâ‘ eylediğini" takrîr ve ihbar
ve mûmâileyh Hacı Devâdî ile merkûm Zab‑
tiye Abdulkadir, Kaymakam‑ı mûmâileyhin
kendilerine müteallik ifadesini tasdik ve tezkâr
eylediler. Asâkir‑i şahane efrâdından o sırada
orada bulunan Sinoblu Hüseyin bin Mustafa
dahi; "şahs‑ı merkûm onunla beraber yatdığı gece de
'Uceylat'da ne kadar asker ve Trablus'da kaç tabur
ve kaç paşa mevcud olduğunu' sorduğunu ve kendi‑
sine; 'Bilmem.' cevabını verdiğini" ihbar eylemiş ve
onunla muvâceheleri icra ve tekrar sual olun‑
dukda yine inkârda ısrar etmişdir.
Şahs‑ı merkûm Tunus'un vali ve ümerâ‑
sından veyahud Tunus'da kendilerine iş ara‑
makda bulunan Fransız ümerâ ve zâbitleri
tarafından ilkâ‑yı şûriş için gönderilmiş ol‑
ması veyahud başka tarafdan mersûl olup da
buraya en yakın Fransızlar olduklarından on‑
lara iddia‑yı intisâb etmesi muhtemel ve fakat
merkûm; "Devlet‑i Aliyye‑i Osmaniyye aleyhinde
ve Hilâfet‑i seniyye‑i İslâmiyenin Arablara intikâl
ve inkılâb etdirilmesi zımnında envâ‘‑ı tesvilât ve
iğfalâtla Arabları Türklerden tenfir eylemek ve
bu tesvili memâlik‑i mahrûse‑i şahanede bulunan
bi'l‑cümle bilâd‑ı Arabiye halkının zihnine ilkâ et‑
mek fikriyle Mısır'da mı, Tunus'da mı, Hicaz'da
mı, her nerede ise henüz mahalli bilenemeyen bir
yerde müteşekkil bir fesad komitası tarafından ol‑
mak lâzım gelip gerek bu şahıs ve gerek merkûm
İbrahim Sarac ve bu sene Fizan'da zuhur eden Şerif
nâmındaki müfsid‑i ma‘hûdun esası ve menba‘ları
bu komita olduğu" zannı daha gâlib olmakda ve
bunların irsâlinden mezkûr komitanın murâdı;
"bu vilâyet halkı arasına ilkâ‑yı şûriş ve nefret ve
hakk‑ı acizânemdeki hüsn‑i i‘tikâd ve i‘timâdlarını

izâle ile men‘‑i efkâr ve tesvilâtlarında ve hal‑
kın celb ve te’lifinde ve hükûmet‑i seniyye‑i Os‑
maniyye'ye rabt‑ı kulûbunda etmekde olduğum
mesâî ve ikdamâtın efkâr‑ı ahalice olan hüküm
ve kuvvetinin bekâ ve devamı bu vilâyetde vücûd‑ı
acizânemle mahdûd olduğu i‘tikâdından mütevel‑
lid hırs ve gayzın şiddetiyle emellerine tevassul için
acizlerini katleylemek" fikr‑i sehîfinden ibâret
olduğu revş‑i hâl ü makâllerinden ve neşriyât
ve tesvilâtları yekdiğerine muvâfık ve müşâbih
olmasından hatıra gelmekde bulunmuş ise de
bi‑avnihî Teâlâ saye‑i kudret‑vâye‑i hazret‑i
Tâcdârîde gerek bedhâhân‑ı ecânibin ve gerek
mezkûr komitanın her türlü tahrikât ve ilkaâtı‑
nın bu vilâyete men‘‑i tesirinde tecessüsât ve
ikdâmât‑ı hafiyye ve celiyye ve intibahât‑ı kül‑
liyeden geri durmamakda olduğum gibi aciz‑
leri her hâl ü kârda avn‑i Hakk'a mütevekkil
ve uğur‑ı meymenet ve mes‘adet‑i saltanat‑ı
seniyyedeki fedakârâne meslek ve sâdıkâne
meşreb ve hüsn‑i niyyet ve kuvvet‑i i‘tikâdım
hasebiyle hüsn‑i nazar‑ı füyuzât‑eser‑i cenâb‑ı
velinimet‑i efhamînin imdadât‑ı celîle‑i ma‘ne‑
viyesine mu‘temid ve mütevessil olduğumdan
nefs‑i acizânem için asla havf ve endişede bulu‑
namayacağım bedîhi ve merkûmun mahkeme‑i
adliyece istintakı derdest‑i itmâm olup ona göre
hükm‑i kânûnîsi i‘tâ olunacağı tabîî görünmüş
olmakla arz‑ı vukû‘‑ı hâle ibtidâr kılındı.
Ol bâbda emr u fermân hazret‑i men le‑
hü'l‑emrindir.
Fî 13 Rebîülevvel sene 1303 ve fî 8 Kânûn‑ı
Evvel sene 1301
Bende
Ahmed Rasim
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OSMANLI SARAYINDAKİ HAFİYE MEMURLARININ BİRÇOĞUNUN AYRILMASINA
DAİR FERMAN HAKKINDA TİMES GAZETESİNİN YORUMU

Times gazetesinin 21 Nisan 1890 tarihli sayısında; Padişah'ın hafiye memurlarından
birçoğunun ayrılmasını ferman buyurmakla akıllıca bir iş yapmış olduğu, böylece hem
uydurma şeylerle vakit kaybedilmeyeceği, hem Hazine-i Hassa'nın önemli miktarda
tasarruf sağlayacağı, hem de Hafiye Memurları Dairesi'nin daha millî ve itirazdan daha
uzak bir şekilde teşkilatlandırılacağının ifade edilmekte olduğu.
21 Nisan 1890

Şimdi vârid olan Times gazetesi fî 21 Nisan [18]90 tarihli numarasında münderic ve
Dersaâdet'den mürsel telgrafnâmenin tercümesidir.
Zât‑ı hazret‑i Padişahî1 birçok saray ha‑
senevî on bin liraya bâliğdir. Me’mûrîn‑i Ha‑
fiye me’mûrlarının infisâlini fermân buyur‑
fiyye Dairesi şimdi daha millî ve daha az şâyân‑ı
makla âkılâne bir tedbirde bulunmuşlardır.
i‘tiraz bir suretde teşkil edilerek bu vechile zât‑ı
Bu me’mûrlar hayırlı bir işde bulunamadıkları
şevket‑simât‑ı hazret‑i Padişahînin zaman ve
hâlde zât‑ı hazret‑i mülûkâneye uydurma ra‑
vakt‑i hümâyunlarını ehemmiyetsiz mevâd ile
portlar takdimi ve umûr‑ı ciddiye ile iştigâl
veyahud para kazanmak için uydurulmuş şey‑
eylemelerine vakit bırakmamak ile fenalığa
lerle işgâl edilmeyecekdir.
sebeb oluyorlardı. Hafiye tahsisâtınca Hazine‑i
Hakkı
Hassa‑i Şahane için bu defa hâsıl olan tasarruf
kulları

Sultan II. Abdülhamid.

II. Abdülhamid, Modernleşme Sürecinde İstanbul, ed.

1 Sultan II. Abdülhamid.

Çoşkun Yılmaz, Seçil Ofset, İstanbul, 2010, s. 348.
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MARAŞ'TAKİ ERMENİLERİN ZARARLI HABERLEŞMELERİNDEN HABERDAR OLMAK
İÇİN MEKTUPLARIN KONTROL EDİLMESİ VE HAFİYE ÖDENEĞİ VERİLMESİ
TEKLİFİ

Haleb Valiliği'nin, 'Maraş'taki Ermenilerin zararlı haberleşmelerinden haberdar olmak için
mektupların muayenesi işinde istihdam edilmek üzere Fırnıs, Zeytun ve Andırın'da üç adet
hafiye istihdamı ve gereğinde sarf edilmek üzere hafiye ödeneği verilmesi' şeklindeki teklifinin,
Dahiliye Nezaretince, 'mektup vs. zararlı evrakla ilgili teklif umumî kaidelere aykırı olduğu için
bu konuda şimdiye kadar verilmiş olan talimatlar çerçevesinde hareket edilmesinin adı geçen
Valiliğe bildirilmesi ve hafiye ödeneği için bütçe açığına 1.000 kuruş ilave edilmesi' şekline
getirilerek Sadrazam tarafından Padişah'a arz edildiği.
3 Kasım 1890

Bâb‑ı Âlî
Daire‑i Sadâret
Âmedî‑i Divân‑ı Hümâyûn
Devletli efendim hazretleri
Ermenilerin muhaberât‑ı muzırrasına kesb‑i
ıttıla‘ zımnında, teâtî olunan mektûbların muâ‑
yenesi için Fırnıs ve Zeytun ve Andırın'da üç
nefer hafiye istihdamına ve vilâyât‑ı sairede
olduğu gibi lüzumunda sarf olunmak üze‑
re hafiye tahsisâtı i‘tâsı lüzumuna dair Haleb
Vilâyetinden vârid olan iki kıt‘a telgrafnâme‑
nin gönderildiğine ve mekâtîb‑i mezkûrenin
kâffesinin marifet‑i hükûmetle küşâdı kavâid‑i
umumiyeye mugâyir olmakla beraber mûcib‑i
kîl ü kâl olacağından gerek mektûb hâlinde ve
gerek tarz‑ı âhardaki evrâk‑ı muzırranın şim‑
diye kadar olunan vesâyâ ve tebligât dairesinde
elde edilmesine gayret olunmasının mahalline

tebliğiyle tahsisât‑ı hafiye için de muvâzene
açığına ilâveten şehrî bin guruş tahsisi münâsib
göründüğü beyânıyla icrâ-yı icabı hususuna dair
Dahiliye Nezâret‑i Celîlesinin tezkiresi melfûf‑
larıyla arz ve takdim kılınmış olmakla ol bâbda
her ne vechile irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı Padişahî
şeref‑müteallik buyurulur ise mantûk‑ı âlîsi in‑
fâz edileceği beyânıyla tezkire‑i senâverî terkîm
olundu efendim.
Fî 20 Rebîülevvel sene [1]308 / Fî 22 Teş‑
rîn‑i Evvel sene [1]306
Sadrazam
Kâmil1

1 Mehmed Kâmil Paşa.
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TAKSİM'DE FERİK ÜNİFORMASI İLE DOLAŞAN BİR KADININ TAKİBİ

Taksim Polis Merkezi'nde görevli Polis Arif Efendi ile Mabeyn‑i Hümayun hafiye memuru
Kasımpaşalı Mehmed Bey'in, bir nizamiye çavuşu ile ferik üniforması giymiş bir kadından
şüphelenerek takip ettikleri sırada kadının merhum Kâmil Bey'in kız kardeşinin evine
girdiği; nizamiye çavuşunun ise Halim Paşa'nın maiyyet çavuşu olduğunun yapılan
tahkikat sonucunda anlaşıldığı.
30 Ocak 1891

Beyoğlu Mutasarrıflığı
Aded
Mâbeyn‑i Hümâyun Başkitâbet‑i Celîlesine
Devletli efendim hazretleri
İşbu Cuma gecesi saat dört buçuk râddele‑
rinde Taksim Polis Merkezi'nde müstahdem
polis efrâdından Arif Efendi mahall‑i mezkûrda
çeşme yanında vâki‘ kahve önünde Mâbeyn‑i
Hümâyun hafiye me’mûrlarından olduğu anla‑
şılan Kasımpaşalı Mehmed Bey'e tesadüf ede‑
rek, konuşmakdalar iken yanlarından nizâmiye
çavuşlarından birisi önünde ferik forması ve
omuzunda alâmet‑i mahsûsası bulunan arka‑
sında bir kaput bilâ‑seyf gitmekde oldukları
ve mezkûr kaputu iksâ eden bir kadın olduğu
mûmâileyhimâ anladıklarında derhâl peşlerine
düşüp çevirecekleri esnâda mahall‑i mezkûra
ale't‑tahmin yüz elli hatve mesafede merhûm
Kâmil Bey'in kerîmesinin müste’cire bulun‑
duğu hâne kapısı zenbeleğini çekerek mezkûr
kapı açıldığı anda çavuş‑ı merkûm mezbûrenin
üzerinden kaputu alıp hâne kapısından içeri

salıverip avdet eylediğinden çavuş‑ı merkûmun
nereye gideceğini mûmâileyhimâ takiblerinde
Taksim Meydanı'nda Terkos Şadırvanı karşı‑
sındaki Ferik saadetli Halim Paşa hazretlerinin
hânesine gidip mezkûr kaputu bırakdığı Tak‑
sim Komiserliği'nden şimdi alınan jurnalden
anlaşıldığı gibi çavuş‑ı merkûm dahi müşâru‑
nileyh Halim Paşa hazretlerinin maiyyet çavuşu
idüğü merkez‑i mezkûr komiseri Tahsin Efen‑
di'nin icra etmiş olduğu tahkikât neticesinden
anlaşılmakla arz ve beyâna mücâseret kılındı.
Ol bâbda emr u fermân hazret‑i men le‑
hü'l‑emrindir.
Fî 19 Cumâdelâhir sene 1308 ve fî 18
Kânûn‑ı Sânî sene [1]306
Beyoğlu Mutasarrıfı
Hasan Hüseyin
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PİNKERTON DEDEKTİFLİK AJANSI'NIN AMERİKA'DAKİ HINÇAKİST ERMENİLERİN
PLAN VE FAALİYETLERİNE DAİR RAPORLARI

Osmanlı Devleti'nin Boston Başşehbenderi tarafından Amerika'daki Hınçakist
Ermenilerin Reisi Nişan Karabetyan'ın plan ve faaliyetlerini öğrenmek üzere tutulan
Pinkerton Dedektiflik Ajansı görevlilerinin gazeteci sıfatıyla görüşme yapma, uzaktan
izleme vb. yöntemler kullanarak elde ettikleri istihbaratın raporları ile Ajans'ın bu işle
ilgili hizmetler ve bunların giderlerine ilişkin çıkardığı hesap kayıtları.
21 Mart 1894

Bâb‑ı Âlî
Tercüme Odası
Numara: 44
Tarih: 5 Mart 1310
Nev‘‑i Tercüme: Hınçakist Ermenileri'nin tertibât ve ifsâdâtını zâhire ihraca me’mûr
hafiye me’mûrları tarafından Boston1 Başşehbenderimiz Mösyö Yazıcı'ya
irsâl edilen bazı raporların tercümesi leffen irsâl kılındığına dair
fî 20 Şubat sene [18]94 tarihli ve 57 numaralı tahrirâta zeyl.

Nezâret'e fî 27 Şubat sene [18]94
Washington Sefâret‑i Seniyyesi'nden 64 hususî ve mahremâne tahrirât
2

Gerek Amerika'da ve gerek memâlik‑i şa‑
hanede bulunan Hınçakist Ermenileri'nin ter
tibât ve ifsâdâtına müteallik kâffe‑i teferruâta
kesb‑i ıttılâa vusûl maksadıyla Boston Baş‑
şehbenderimizi polis hafiyeleri istihdamına
me’mûr etdiğimi şehr‑i hâlin yirmisi tarihli ve
elli yedi numaralı tahrirât‑ı acizânemle zât‑ı
âlî‑i âsafânelerine arz eylemişdim. Binâena‑
leyh Mösyö Yazıcı hâl ve mevkii Amerika'nın
başlıca zâbıta‑i hafiye idarelerinden birine
tefhîm ve izah etmiş ve idare‑i mezkûre der‑
hâl tahkikât icrasına başlamışdır. Hınçakist‑
lerin tertibât ve tasavvurâtını zâhire ihraca
me’mûr hafiye me’mûrları tarafından Mösyö
Yazıcı'ya irsâl edilen bazı raporların Fransızca
tercümeleri leffen takdim kılındı. Gerçi bugü‑
ne kadar aldığım raporlar ehemmiyet‑i azîmeyi
haiz ma‘lûmâtı hâvî değillerse de bir numaralı
1 Boston (ABD).
2 Washington (ABD).

melfûf varakanın mütâlaasından Ermeni müf‑
sidleri tarafından takib edilen maksad Ameri‑
ka'daki Hınçakistlerin reisi yani Nişan Kara‑
betyan tarafından bizzat tarif olunduğu vechile
ma‘lûm‑ı âlî‑i Nezâret‑penâhîleri olacakdır.
Hafiye me’mûrlarından biri suret‑i dostâ‑
nede Karabetyan'ın nezdine gitmiş ve Karabet‑
yan dahi kendi fırkasının efkâr ve temâyülâtını
merkûma ber‑vech‑i âtî nakl ve hikâye etmişdir:
"Ermeniler ref‘‑i livâ‑yı isyan edecekler ve Dev‑
let‑i Aliyye'nin Berlin Ahidnâmesi altmış birinci
maddesi ahkâmını nakz ve ihlâl etdiği hususunu
ileriye sürerek Ahidnâme‑i mezkûra vaz‘‑ı imza
eden Düvel‑i Muazzama'ya müracaat eyleyecekler‑
dir. Ermeniler isyan etdikleri takdirde Rusya'nın işe
müdahale edeceği ve İngiltere'nin dahi Rusya'nın
her ne suretle olursa olsun bir mevki‘‑i müsaid ihrâz
[e]tmesini men‘ ve Rusya'ya Bahr‑i Sefid tarîkını
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seddetmek istediği cihetle bu yolda hareket eyleye‑
ceği itikadında bulunuyorlar ve bu iki devletin re‑
kabetinden bi'l‑istifade bir takım fevâid ve menâfi‘
iktisâb ve Ermenilerle meskûn vilâyât‑ı şahanenin
yine Devlet‑i Aliyye'nin zîr‑i hâkimiyetinde olarak
muhtâriyetini istihsâl eyleyeceklerini ümid edi‑
yorlar. Bu muhtâriyetin Devlet‑i Aliyye'nin taht‑ı
hâkimiyetinde olmasını istemeleri Ruslardan kork‑
dukları içindir. Maamâfih Rusya'nın muâveneti‑
ne mazhar olacaklarından ümidvârdırlar. Çünkü
Ruslar Ermenilere muâvenet etdikleri hâlde Bahr‑i
Siyah'da bir liman kazanabilirler. Amerika'da bu‑
lunan Ermenilerin ifa eyleyebilecekleri muâvene‑
te gelince; onlardan genç olanları muharebe etmek
üzere memâlik‑i şahaneye avdet edebilip hizmet‑i
askeriyeye yaramayanları vâridâtlarından yüzde

on nisbetinde bir şey i‘tâsıyla bize muâvenet eyleye‑
bilirler".
İşte Karabetyan tarafından dermiyân olu‑
nan efkâr ve mütâlaâtdan bazıları bunlardan
ibaret olup cihât‑ı saire hakkında evrak‑ı mel‑
fûfede bazı ma‘lûmât‑ı muhtasara mündericdir.
Zâbıta tarafından Hınçakistlerin tertibât
ve tasavvurâtı hakkında ba‘demâ icra olunacak
tahkikâtın neticesini karîben arz u iş‘âr eyleye‑
ceğim. Asıl bendenizce lâzım gelen şey Hınça‑
kistlerin memâlik‑i şahanedeki me’mûrlarının
isimlerini ve memâlik‑i şahanedeki cemiyetle‑
rinin serâir ve hafâyâsını öğrenmek olduğun‑
dan bu hususu asla nazar‑ı dikkatden dûr tut‑
mamakdayım. Emr u fermân.

**
Bâb‑ı Âlî
Tercüme Odası
Numara
Tarih: 9 Mart 13101
Pinkerton2 Hafiye Me’mûrları İdaresi'nden alınan
fî 21 Şubat sene [18]94 tarihli ve 1 numaralı melfûf raporun tercümesidir.
Aldığım talimâta imtisâlen bugün saat on
buçuk râddelerinde be‑tekrar Brooklyn So‑
kağı'ndaki 26 numaralı hâneye gitdim. Fakat
Nişan Karabetyan'ı göremedim. Saat ikide bir
daha gitdim, merkûm yazı yazmakda idi. Kısa
boylu, esmer renkli, iri kara gözlü, uzun siyah
saçlı bir adamdır. Kendimi Philadelphia3 gaze‑
telerinden birinin muhbiri olmak üzere göste‑
rerek Ermeni Mes’elesi hakkında bazı ma‘lûmât
istihsâli arzusunda bulunduğumu söyledim.
Karabetyan İngilizce'yi iyi bilmediğini ve fa‑
kat ehibbâsından birinin tercümanlık edebi‑
leceğini beyân etdi. Birlikde East Dedham4
Street'de vâki altı numaralı hâneye gitdik ve
orada merkûmun dostu Bağdasaryan'ı bulduk.
Ermeni Mes’elesi'ne dair yazılmış olan gazete
parçalarını merkûma gösterdim. O dahi bun‑
ları okuyup meâllerini Karabetyan'a izah etdi.
Bunun üzerine Karabetyan bendenize dedi ki:
"Makalenizi yazmağa başlayacağınız zaman en
evvel Ermenilerin Hristiyan olduklarını ve dünyada

mevcud Hristiyan kiliselerinin en eskisine mensub
bulunduklarını tahattur etmelisiniz. Memleketimiz
vaktiyle müstakil iken şimdi Lehistan gibi Rusya,
Devlet‑i Aliyye ve İran beyninde taksim edilmişdir.
Türklerin taht‑ı idaresinde üç milyon, Rusya'da bir
ve İran'da yarım milyon Ermeni vardır. Bu Ermeni‑
ler mahzâ Hristiyan olduklarından dolayı beş asır‑
dan beri taht‑ı idare‑i Osmaniyye'de envâ‘‑ı mezâ‑
lim ve i‘tisâfâta dûçâr olmakdadırlar. Ermenilerin
Türk, Kürd ve Çerkesler elinden çekdikleri mihan ü
meşâkk haric ez‑tasavvurdur. Zevce ve hemşîreleri‑
nin ırz ve namusuna tasallut edilmekde ve hâneleri
gasb u gâret ve papasları katl ü itlâf olunmakdadır.
Bu hareketler tebaa‑i Hristiyaniyesini himaye ede‑
ceğini taahhüd etmiş olan Hükûmet‑i Seniyye'nin
muvâfakatiyle vukû‘ bulmakdadır. Bundan üç ay
evvel Kayseriye civarında mollalar ahaliyi, Hris‑
tiyanları katl ve mallarını yağmaya teşvik etdikle‑
rinden Hristiyanları katliâm etmek üzere mutaassıb
İslâmlar tarafından umumî bir kıyâm vukû‘ buldu.
Mollalar hükûmetden bir mikdar tüfenk tedarik ve

1 Metinde '1309' şeklinde geçmektedir.
2 Metinde 'Prinkerton' şeklinde geçmektedir.

3 Philadelphia (ABD).
4 Metinde 'Dehtam' şeklinde geçmektedir.

323

a r ş i v be l g e l e r i n e g ör e o s m a n l ı ' d a i s t i h b a r at

bunları camilere iddihâr etdiler. Hükûmet‑i Seniy‑
ye tebaa‑i Hristiyaniyesini hakikaten muhafaza ve
himaye arzusunda bulunmuş olsaydı Hristiyanla‑
rın malını sirkat ve kendilerini katl ü telef eylemek
günah olmadığı yolunda icra‑yı va‘z u nasihatden
imamları men‘ etmez mi idi? Bundan başka molla‑
ların erbâb‑ı kıyâma tevzî‘ için hükûmetden esliha is‑
tihsâl edebilmeleri garibdir. Memâlik‑i şahanede bir
gûne eser‑i terakkî yokdur. Zaten Türkler temeddün
arzusunda olmayıp buna müstaid dahi değildirler.
Hükûmet ahalinin terfîh‑i hâli ve te’min‑i rahatı için
hiçbir teşebbüsde bulunmuyor. Binâenaleyh adem‑i
hoşnudî gösterdiklerinden dolayı Ermenileri ta‘yîb ü
takbîh etmemelidir. Vaktiyle Ermeniler Türklerden
gördükleri muameleye karşı protesto için Berlin
Kongresi'ne komiserler i‘zâm etmişler idi. Bunun
üzerine Hükûmet‑i Seniyye tebaa‑i Hristiyaniyesi‑
nin himayesini deruhde etdi. Fakat taahhüdât‑ı vâ‑
kıasını icra etmediğinden Ermeniler yine şikâyetde
devama ve nihayet ihtilâle mecbur oldular. Memâ‑
lik‑i şahanede bir İslâm bir Ermeni'yi katlederse
ancak üç ay hapsolunur. Halbuki bir Ermeni bir
Müslüman'ı telef etdiği hâlde mukabeleten iki Erme‑
ni katl ü idam edilir. Bundan bir müddet evvel Kürd
Musa Bey bir Ermeni kızını dağa kaçırarak ırzını
pâymâl etmiş olduğu hâlde ancak İngiltere'nin taleb
ve ısrarı üzerine hakkında tertib‑i mücâzât edilmiş‑
dir. Ermeniler asker olamazlar. Bundan başka üzer‑
lerinde bir çakı taşımaları bile caiz değildir. Erkek
bir Ermeni çocuğu dünyaya gelince derhâl vergi‑yi
askerî ile mükellef tutularak ölünceye kadar kendi‑
sinden bedel‑i askerî istîfâ kılınır".
Karabetyan sözünü bitirince Ermenilerle
meskûn vilâyât‑ı şahaneden gelen misyoner‑
lerden bahsetdim. Bunun üzerine merkûm:
"Türkler, misyonerlerin Ermenilere va‘z etmesine
müsaade ediyorlar ise de Türklere va‘z etmelerine
müsaade etmiyorlar. Misyonerler pek az Ermeni'yi
Protestan edebilmişlerdir. Fakat bunlar dahi Erme‑
ni Gregoryenleri kadar vatanperver olup memle‑
ketlerinin istiklâlini arzu etmekdedirler. Ez‑cümle
Amerika'da on bine karîb Ermeni mevcud olduğu
hâlde bunlardan ancak iki yüzü Protestandır."
meâlinde idare‑i lisan eyledi.
İstihbârâtıma nazaran Karabetyan Rusya
Ermenileri'nden olup Amerika'ya geleli altı
ay olmuşdur. Bağdasaryan ise kendi kavlince
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an‑asl İstanbul'da doğmuş ve vaktiyle vergi
tahsildârlığında bulunmuşdur. Merkûm sekiz
seneden beri Amerika'dadır. İkisi de Ermeni
ihtilâl komitalarına mensubdurlar. Merkûmân;
"Edinboro Street'de 33 numaralı hânede hiçbir cemi‑
yet‑i ihtilâliye in‘ikâd etmediğini" beyân etmişler
ve fesad komitasının nerede ictimâ‘ edeceğini
söylemekden imtinâ‘ eylemişlerdir. Ben; "tasav‑
vurlarının pek vâhî olduğunu ve talim görmemiş
gayr‑i müsellah üç milyon Ermeni'nin muallem ve
müsellah milyonlarca Türklerle uğraşamayacak‑
larını" söyledim. "Memleketlerini Rusya'ya ilhâk
ümidiyle hükûmet‑i müşârunileyhâdan bir muâve‑
nete intizâr etmekde olup olmadıklarını" sordum.
Bunun üzerine ikisi birden; "Rusya Hükûmeti'n‑
den hiçbir şey intizâr etmediklerini ve hükûmet‑i
mezkûrenin taht‑ı idaresine geçmek mezheb ve
komitalarını büsbütün mahvedeceğini" söylediler.
Bunların maksadı müstakil bir millet teşkil et‑
mekdir. Karabetyan'ın ifadesince; "Vâkıâ Rus‑
ya Ermenileri memâlik‑i şahane Ermenileri'nden
biraz daha iyice muamele görmekde olup orada
mektebler küşâd etmelerine müsaade olunmakda ve
hukuk‑ı şahsiyelerine riâyet edilmekde bulunmuş
ise de orada dahi vergiler gayet ağır olduğundan
Ermenilerce terfîh‑i hâl edebilmek ümidi yok gibi‑
dir." Binâenaleyh Ermeniler Rusya'ya iltihakdan
ise taht‑ı idare‑i Osmaniyye'de kalmağı tercih
ediyorlar. Bunların şimdiki planları ber‑vech‑i
âtîdir. Şöyle ki; Hükûmet‑i Seniyye şikâyetle‑
rine ihale‑i sem‘‑i ehemmiyet etmediğinden
Berlin Muâhedenâmesi'ne vaz‘‑ı imza eden
Düvel‑i Muazzama'ya müracaat eyleyecekler ve
Devlet‑i Aliyye'nin muâhede‑i mezkûrenin alt‑
mış birinci maddesi ahkâmını ihlâl etmiş olma‑
sından dolayı beyân‑ı şikâyet edeceklerdir. Bir
kere Ermeni ihtilâli başgösterince Rusya'nın
işe müdahale edeceğinden emin görünüyorlar.
Bu hâlde ise İngiltere Rusya'nın şu fırsatdan
yalnızca istifade etmesini çekemeyeceğinden
ve zaten hükûmet‑i mezkûreye Bahr‑i Siyah
tarîkını daima kapamak arzusunda bulundu‑
ğundan o da bittab‘ işe karışacakdır. Ermeni‑
ler Rusya ile İngiltere beyninde zuhur edecek
işbu rekabetden pek çok istifade edecekleri‑
ni ve yine taht‑ı hâkimiyet‑i Osmaniyye'de
bulunmak üzere muhtâriyet‑i idareyi haiz bir
hey’et teşkiline muvaffak olacaklarını ümid
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ediyorlar. Bunlar Rusya'dan havf u endişe et‑
mekdedirler. Çünkü Rusya Ermenilere muâ‑
venet vesilesiyle Bahr‑i Siyah'da bir liman
daha elde edebilir. Amerika Ermenileri'nin
böyle bir ihtilâle ne yolda iştirak edebilecek‑
lerine gelince; gençler memâlik‑i şahaneye
avdetle harbe iştirak ve buna muktedir ol‑
mayanlar ise vâridâtlarının yüzde onunu bu
uğurda feda edebilirler. Karabetyan'ın fikrince;
"Ermeni ihtilâl cemiyetleri fi'l‑vâki Amerika'da
pek çok iş göremiyorlar ise de meseleyi lâ‑yenka‑
tı‘ karışdırmakda ve tarafdar kazanmakdadırlar.
Çünkü Amerikalılar bir kere meseleyi anlayınca
Ermenilere muâvenet edeceklerinde şübhe yokdur.

El‑hâletü hâzihî Ermeniler Amerikalılar arasında
hayli tarafdara mâlikdirler. İngiltere'de dahi pek
çok tarafdarları vardır ki bunlardan birkaçı parla‑
mento azâsındandır. Rusya ahali‑i Hristiyaniyesi
Ermenilere muâvenetden hâlî kalmayacaklardır.
Ermeniler cesur ve cengâver bir kavimdir. Eğer su‑
ret‑i matlûbede müsellah olsalar Avrupa'dan imdad
gelinceye kadar Türklere kemâl‑i şiddetle mukave‑
met edebilirler." Karabetyan; "Rusya'nın imdadda
bulunacağı ve tahrikât‑ı vâkıada Rusya parmağı
olduğu" rivayetini külliyyen tekzib eyledi ve
memâlik‑i şahanedeki dostları ile ne yolda mu‑
habere etdiklerini söylemekden imtinâ‘ etdi.

**
Bâb‑ı Âlî
Tercüme Odası
Numara
Tarih: 8 Mart 1310
Pinkerton Hafiye Me’mûrları İdaresi'nden alınan raporun tercümesidir.
Me’mûrumuz M. M. muahharan ma‘lûmât‑ı
âtiyeyi i‘tâ etmişdir:
"Aldığım talimâta imtisâlen Nişan Karabet‑
yan'ı kendisine göstermek üzere bugün me’mûr J.
B. L. ile birlikde idarehâneden müfârakat eyledim.
Brooklyn Sokağı'nda kâin yirmi altı numaralı hâ‑
neye doğru giderek merkûm J. B. L'yi sokağın öbür
cihetinde bırakdıkdan sonra kendim hâne‑i mezkûr
önünde dolaşmakda iken Nişan Karabetyan'ın elin‑
de bir takım gazeteler bulunduğu hâlde hâneden
çıkdığını gördüm. Merkûm beni tanıdı ve yanıma
geldi. Kendisine söylediğim sözlerden hiçbir şey an‑
layamamış ise de J. B. L. merkûmun yüzünü görüp
tanımağa muvaffak oldu. Nişan Karabetyan hâne‑i
mezkûrdaki odasında muhabere ile iştigâl eylediği
zannındayım. Geçen Çarşamba günü odasına gitdi‑
ğimde yazıhânesi üzerinde birçok mektub ve gaze‑
teler var idi ve kendisi uzun bir bend yazmakda idi.
Hizmetçisinden haber aldığıma göre Karabetyan
Cumartesi'nden Pazartesi gününe kadar hânesinde
değil idi. Galiba Worcester1 veyahud Lynn'e2 gide‑
rek oradaki Ermenileri fesada teşvik etmekdedir.
1 Worcester (Massachusetts, ABD).

Karabetyan'ın Pazar günleri nerelerde imrâr‑ı vakt
eylediğini öğrenmek fâideden hâlî olmadığı zan‑
nındayım. Street Sokağı'nda altı numaralı hânede
ikamet etmekde olan Bağdasaryan va‘z bahanesiyle
tahrikât‑ı ihtilâl‑cûyânede bulunduğunu itiraf eyle‑
mekdedir. Merkûm Bağdasaryan Protestan ve Ni‑
şan Karabetyan ise Gregoryen'dir."
Me’mûrumuz J. B. ber‑vech‑i âtî ma‘lûmâtı
vermişdir:
"Aldığım talimâta imtisâlen Nişan Karabet‑
yan'ın ahvâl ve harekâtını tedkik ve teftiş için
me’mûr M. M. ile birlikde Brooklyn Sokağı'ndaki
26 numaralı hâneye doğru gitdik ve merkûma tesa‑
düf eyledik. Ben Nişan'ı takib etdim ve Washington
Sokağı'ndaki postahâneye birçok mektub bırakdığı‑
nı gördüm. Postahâneden çıkdıkdan sonra bir gaze‑
te almış ve Harrison Sokağı'na doğru ilerlemişdir.
Ba‘dehû hânesine avdet edip saat altıya kadar orada
kaldıkdan sonra bir müddet Washington Sokağı'n‑
da gezinmiş ve be‑tekrar hânesine gelip bir daha
sokağa çıkmamışdır.
2 Lynn (Massachusetts, ABD).
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HR. SYS, 2830/9
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Perşembe 22 Şubat sene [18]94
Aldığım talimât mûcebince Nişan Karabetyan'ın
harekâtını teftiş için yine bugün Brooklyn Soka‑
ğı'ndaki yirmi altı numaralı hâneye doğru gitdim.
Merkûm saat dokuzda hânesinden çıkıp Washing‑
ton Sokağı'ndan Knecland nâm mahalle kadar git‑
miş ve ba‘dehû hânesine avdet etmişdir. Saat on iki‑
de be‑tekrar hânesinden çıkıp bir eczahâneye girmiş

ve bir müddet sonra hânesine gelmişdir. Tekrar saat
ikide çıkıp Washington Sokağı'na ve oradan Dover
Sokağı'na gitmiş ve yine hânesine avdet etmişdir.
Saat beş buçukda yine hânesinden çıkıp Washing‑
ton Sokağı'na gelmiş, orada tahminen otuz beş ya‑
şında orta boylu, kara bıyıklı bir adamla görüşdük‑
den sonra hânesine avdet eylemişdir. Gece bir yere
çıkmamışdır."

Pinkerton Dedektiflik Ajansı'nın, hizmetleri ve bunların giderlerine ilişkin
çıkardığı hesap kayıtları.
BOA. HR. SYS, 2737/25
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İ. HR, 345/60
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AMERİKA'DAKİ ERMENİ HINÇAKİST ÖRGÜTÜ REİSİ KARABETYAN'IN EVRAKININ
ELE GEÇİRİLME MASRAFLARI VE ÖRGÜT İÇİNE SIZACAK HAFİYENİN MAAŞI

Amerika'daki Hınçakistlerin reisi Karabetyan'ın evrak ve yazışmalarının ele geçirilmesi
için harcanmasına izin verilen 500 küsur dolar ile adı geçen örgüte sızarak bunların
Amerika ve örgüt merkezi olan Atina'daki ahvali hakkında elde ettiği bilgileri aktarmak
üzere bir sene boyunca istihdam edilecek hafiye memurunun aylık 125 dolar maaşının
Hariciye Nezareti bütçe açığına ve hafiye ödeneğine ilave edilmesi.
4 Ekim 1894

Bâb‑ı Âlî
Daire‑i Sadâret
Âmedî‑i Divân‑ı Hümâyûn
909
Devletli efendim hazretleri
Amerika'daki Hınçakistlerin reisi Kara‑
betyan'ın evrâk ve muhaberâtının elde edil‑
mesi için sarfına me’zûniyet verilen beş yüz
iki dolar otuz dokuz santimin ve Hınçakistler
Fırkası'na idhal ile Amerikaca bilinmesi icab
eden şeyleri öğrendikden sonra merkez‑i icraât
olan Atina'ya ve ba‘dehû memâlik‑i şahaneye
geçerek meşhûdâtını suret‑i hafiyyede beyân
etmek üzere bir sene müddetle istihdam olu‑
nacak hafiyenin maaş‑ı şehrîsi olan yüz yirmi
beş doların büdce açığına ve hafiye tertibine

ilâveten tesviyesi hakkında Hariciye Nezâret‑i
Celîlesinin tezkiresi melfûfuyla arz ve takdim
kılınmış olmakla ol bâbda her ne vechile irâde‑i
seniyye‑i cenâb‑ı Hilâfet‑penâhî şeref‑sünûh
ve sudûr buyurulur ise mantûk‑ı münîfi infâz
edileceği beyânıyla tezkire‑i senâverî terkîm
kılındı efendim.
Fî 2 Rebîülâhir sene [1]312 / Fî 20 Eylül
sene [1]310
Sadrazam ve Yâver‑i Ekrem
Cevad

Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki
Resîde‑i dest‑i ta‘zîm olup melfûflarıyla
manzûr‑ı âlî buyurulan işbu tezkire‑i sâmîye‑i
Sadâret‑penâhileri üzerine mûcebince irâde‑i
seniyye‑i cenâb‑ı Hilâfet‑penâhî şeref‑müteallik

buyurulmuş olmakla ol bâbda emr u fermân
hazret‑i veliyyü'l‑emrindir.
Fî 4 Rebîülâhir sene [1]312 ve fî 22 Eylül
sene [1]310
Serkâtib‑i Hazret‑i Şehriyârî
Süreyya
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HR. SYS, 2855/19
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WORCESTER'DAKİ ERMENİLERİN FAALİYETLERİNİ İZLEMEKLE GÖREVLİ BİR
HAFİYENİN RAPORLARI

Osmanlı Devleti'nin Boston Başşehbenderi tarafından görevlendirilmiş olan Amerikalı
bir hafiye memurunun; Worcester'daki Ermenilerin sayılarının bin civarında
olduğu, kiliselerde gizli toplantılar yaparak komitalar teşkil ettikleri, Hınçakistler
ve Ermeni Cemiyet-i Milliyesi kurma hazırlığında bulunanlar olmak üzere iki gruba
ayrıldıkları, Osmanlı Devleti'ndeki taraftarlarıyla olan haberleşmelerini İran üzerinden
gerçekleştirdikleri ve ileri gelenlerinin kimler olduklarına dair sunduğu raporlar.
18 Şubat 1895

Bâb‑ı Âlî
Tercüme Odası
Numara: 25
Tarih: 6 Şubat sene 1310

Nev‘‑i Tercüme: Amerika'daki Ermenilerin tahrikâtına dair hafiye me’mûru
tarafından verilen üç kıt‘a roporun leffen irsâl kılındığına dair
fî 26 Kânûn‑ı Sânî sene [18]95 tarihli ve
30 numaralı tahrirâta zeyl.

Nezâret'e fî 28 Kânûn‑ı Sânî sene [18]95 Washington
Sefâret‑i Seniyyesi'nden 31 numaralı hususî ve mahremâne tahrirât
Amerika'daki Ermeni komitalarına dair
şehr‑i hâlin yirmi altısı tarihli ve otuz numaralı
tahrirât‑ı acizânem mündericâtını te’yid eyle‑
rim.
New York Başşehbenderliğimizin taraf‑ı
âlî‑i âsafânelerinden sarfına me’zûniyet verilen
meblağ ile yani yevmî sekiz dolar mukabilinde
Amerikalı bir hafiye me’mûru istihdamına mu‑
vaffak olamadığını gördüğüm ve Ermenilerin
Worcester'daki tahrikât ve ilkââtı belki New
York'dakinden ziyade olduğunu bildiğim ci‑
hetle Boston Başşehbenderimizi meblağ‑ı mez‑
bûr mukabilinde Worcester'a azîmet etmek
şartıyla bir hafiye istihdamına me’mûr etdim.
Şehbender‑i mûmâileyh bu vazifeyi ifa etmiş

olduğu cihetle şimdi hizmetimizde Amerikalı
bir hafiye me’mûru bulunuyor. Merkûm ta‑
rafından ilk defa olarak verilen şehr‑i hâlin
yirmi üçü, yirmi dördü ve yirmi beşi tarihli
üç kıt‘a rapor leffen takdim kılındı. Me’mûr‑ı
merkûm haiz‑i ehemmiyet olan işbu raporlar‑
da başlıca Ermeni müfsidleriyle Ermeni ko‑
mitalarının esâmîsini zikr u beyân etmekde ve
İran hududunda memâlik‑i şahanedeki Ermeni
müfsidleriyle teâti‑i muhaberât eden Ermeni
müfsidleri bulunduğunu ve bir de Amerika'da
mütemekkin Ermeni müfsidleri tarafından ya‑
zılan mekâtîbin memâlik‑i şahaneye ne yolda
nakl ü irsâl edilmekde olduğunu bildirmekde‑
dir. Emr u fermân.
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Hafiye me’mûrunun fî 23 Kânûn‑ı Sânî sene [18]95 tarihli raporu tercümesidir.
Worcester Ermenileri şehr‑i hâlin on dör‑
düncü günü Christ nâm Ermeni Kilisesi'nde
tecemmu‘ ederek on azâdan mürekkeb bir ko‑
mita teşkil etmişler ve azâ‑yı merkûme ketm‑i
esrar edeceklerine dair yemin vermişlerdir. Bu
on azâ şehr‑i hâlin yirmi yedinci günü on iki
vatanperver intihâb edecekler ve bu on iki kişi‑
nin hüviyeti âmmece mechûl kalacakdır. Christ
Kilisesi papası bundan iki sene evvel Ermeni
Patriği tarafından buraya i‘zâm edilmiş olan
Magakya Derunyan nâm Ermeni olup merkûm

işbu hareket‑i fesadiyenin reisidir. Merkûmun
selefi Rahib Hersop Saracyan'ın şimdi İran'da
bulunduğu melhûzdur. İşbu hareketin diğer re‑
isi bundan bir az vakit evvel Dersaâdet'de tevkif
edilmiş olan Elia Boyacıyan'dır. Worcester'daki
Ermenilerin mikdarı takrîben bin kişiden iba‑
ret olup bunlar İngilizce tekellüm edemiyorlar.
Maamâfih içlerinde müstesna olarak ez‑cümle
Boyacıyan gibi İngiliz lisanına âşinâ bulunanlar
vardır. Hareket‑i mezkûre hakkında istihsâl‑i
ma‘lûmâta sarf‑ı mesâî eyleyeceğim.

Hafiye me’mûrunun fî 24 Kânûn‑ı Sânî sene [18]95 tarihli raporu tercümesidir.
Worcester'daki Ermeniler iki fırkaya mün‑
kasım olup bu iki fırkadan birisi Hınçakistler
fırkasıdır. Bu fırkanın Worcester'daki kâtibi
ressamlık sıfatıyla me’lûf olup Ermeni mektebi
muallimlerinden bulunan Mösyö B. Seron'dur.
Seron umumiyet üzere Ermenilerin meyl ü
muhabbetine mazhar değildir. Dellâllık etmek‑
le beraber kütüb ve resâil‑i şarkiye satan S.T.
Hayikyan1 Hınçakist fırkasının azâ‑yı mütenef‑
fizesindendir. Merkûm Hayikyan bundan iki
sene mukaddem Dersaâdet'e azîmet etmiş ise
de oradan teb‘îd olunmuşdur. Merkûm, Kamel‑
yan nâm Ermeni rahibi tarafından idare olunan

Congregational Kilisesi'ne mensubdur. Ermeni
hayrhâhânından olup onların hizmetlerinde is‑
tihdam olunan Worcester'daki Avukat Carroll
Paris'de bulunan bir hafiye me’mûruna memâ‑
lik‑i şahane Ermenileri'ne mahsus bir veya mü‑
teaddid mekâtîbi hâvî bir paket göndermişdir.
Bu mektub veya mektublar Paris'den İran'a ve
oradan da bir takım me’mûr‑ı mahsuslar vası‑
tasıyla Sason'a irsâl olunacakdır. Dün Seron ve
Derunyan gibi bazı Ermenilerle kesb‑i muârefe
etdim. Bura Ermenileri gayet müvesvis olup et‑
raflarını bir takım casuslar almış zannındadır‑
lar. Maamâfih onlar tarafından oldukça hüsn‑i
suretle kabul olundum.

Hafiye me’mûrunun fî 25 Kânûn‑ı Sânî sene [18]95 tarihli raporu tercümesidir.
Worcester'da bulunan başlıca erbâb‑ı fesa‑
dın esâmîsi şunlardır. Hınçakist fırkası hizmet‑i
kitâbetinde müstahdem Manuk B. Seron, Sim‑
sâr S. T. Hayikyan, Papas Magakya Derunyan,
Edward Tophâneliyan, Hınçakistlerin rüesâsın‑
dan olup Boston Ermeni Protestan Kilisesi'ne
mensub olan Rahib Çitciyan, Congregational
Ermeni Kilisesi'ne mensub Rahib K. G. Kamel‑
yan, işbu kilise muallimîninden ve Hınçakist
fesedesinden John Yazıcıyan.
1 Metinde 'Haçikyan' şeklinde geçmektedir.
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Worcester Ermenileri iki fırkaya münkasım
olup ekalliyet üzere bulunan Hınçakistler bir
fırkayı ve Rahib Derunyan'ın taht‑ı idaresinde
olarak Ermeni Cemiyet‑i Milliyesi'ni teşkil et‑
mek üzere bulunan Ermeniler dahi diğer fırkayı
terkib ederler. İşbu iki fırka her Pazar akşamı
iki müteferrik mahalde akd‑i ictimâ‘ ediyorlar.
Derunyan'ın selefi olan Rahib Hersop V.
Saracyan el‑yevm İran hududu üzerinde bulun‑
makdadır. Burada tastîr olunan mektublar Sa‑
racyan'a gönderilip merkûm dahi bunları kendi
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adamlarına, dahil‑i memâlik‑i şahaneye irsâl
ediyor. Merkûm Hayikyan ile Manuk B. Se‑
ron mekâtîb‑i mezkûrenin Saracyan'a irsâline
me’mûrdurlar. Rivayet olunduğuna göre Wor‑
cester Ermenileri'nden her biri husûl‑i âmâlle‑
ri uğrunda sarf olunmak üzere onar dolar iâne
vermişlerdir. Amerikalıların dahi bir şey ver‑
dikleri zannolunmuyor. Ermeniler muhterizâ‑
ne hareket edip yalnız birbirleriyle ülfet ediyor‑
lar. Adedi bin kişiye bâliğ olan bunlardan yalnız
on sekizi İngilizce tekellüm ediyorlar. Bun‑
ları iltizâm eden Amerikalılar McCarthy1 ve
McPherson2 nâm gazetecilerdir.

Bu akşam Derunyan'ın ziyaretine gidip
merkûmu Worcester'da mütemekkin olmayan
ve etvârı garib bulunan bir Ermeni ile birlikde
buldum. Derunyan daha bugün memâlik‑i şa‑
haneden mektublar almış olmakla hiddetli idi.
Ermenilerin veznedarlığında Hayikyan nâm
Ermeni dellâlı müstahdem olup evvelce bu va‑
zife Carroll nâm Amerikalı tarafından ifa olu‑
nuyordu. Carroll ise merkûm Hayikyan'ın Er‑
menilerin nukûdunu sirkat etmekde olduğunu
söylüyor.

Komitacılar

BOA. Y. EE. d. 428.

1 Metinde 'Mösyö Corty' şeklinde geçmektedir.
2 Metinde 'Mösyö Ferson' şeklinde geçmektedir.
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AMERİKA'DAKİ ERMENİ FAALİYETLERİNİN ARAŞTIRILMASI HUSUSUNDA
BOSTON'DAKİ BİR HAFİYE KURULUŞUNUN SUNDUĞU TEKLİF

Amerika'daki Ermeni faaliyetlerinin araştırılması hususunda Boston Başşehbenderliği'nin
talebi üzerine Boston'daki bir hafiye kuruluşunun bu işin kendileri tarafından nasıl
yapılacağının ayrıntılarına vs. hususlara dair sunduğu raporlar.
6 Mart 1895

Bâb‑ı Âlî
Tercüme Odası
Numara: 32
Tarih: 22 Şubat sene 1310
Nev‘‑i Tercüme: Ermeni komitalarının esrarına tamamıyla vâkıf olmak için
tertib olunan iki plandan birini kabul eylemekliğimiz teklifini hâvî Boston
Zâbıta‑i Hafiyyesi'nden mevrûd iki kıt‘a raporun leffen
irsâl kılındığına dair 43 numaralı tahrirâta zeyl.

Hariciye Nezâreti'ne fî 7 Şubat sene [18]951 tarihiyle Washington
Sefâret‑i Seniyyesi'nden vârid olan 45 numaralı tahrirâtın tercümesidir.
Ermeni komitalarına dair bugünkü tarihli
ve kırk üç numaralı tahrirât‑ı acizânemi te’yid
eder ve Amerika'da Ermeni ifsâdâtının esrarı‑
na tamamıyla kesb‑i ıttılâ‘ için tertib olunan iki
plandan birini kabul eylemekliğimiz teklifini
hâvî Boston Zâbıta‑i Hafiyyesi'nden mevrûd iki
kıt‘a raporu leffen takdim eylerim. Ermeniler
kemâl derece teyakkuz ve intibâh üzere hareket
etmekde oldukları cihetle mârru'z‑zikr planla‑
rın emr‑i icrası pek müşkil ve masraflı olacağı
gibi müddet‑i kalîle zarfında bir netice husûlü
dahi me’mûl değildir.
Birinci plan şudur: Zâbıta idaresi adamların‑
dan birini Worcester'a gönderecek ve merkûm
orada bir dükkân istîcâr ve bir san‘atla iştigâl
ederek Ermenileri dükkânına celbe çalışacak
ve onlara iş verecek ve hatta merkûmûnu iskâ‑
na bile sarf‑ı mesâî ile etvâr [u] harekâtlarını
1 Metinde '[18]94' şeklinde geçmektedir.

yavaş yavaş ve fakat lâyıkıyla teftiş eyleyecekdir.
Bu tedbirin netâyici bir iki mâh sonra istihsâl
olunabilecekdir. Masârıf ise evvelâ Zâbıta İda‑
resi için yevmî sekiz dolar sâniyen dükkânın be‑
del‑i icârı ve tefrişi ve tenvîri ile me’mûrun yi‑
yip içmek masârıfından ibaret olacakdır. Zâbıta
İdaresi evvel be‑evvel işi tedkik etmedikçe işbu
son masârıfı tahmin edemiyor. Zannıma göre
bu plan pek münasibdir ve bir müddet sonra
netâyic‑i matlûbe husûlü muhakkakdır.
İkinci plan: Zâbıta İdaresi Worcester'a bir
adam gönderecekdir. Merkûm Ermenilerin
çalışdıkları bir fabrikada iş bulup onlarla mü‑
nasebât peydâ etmeğe ve emniyetlerini kazan‑
mağa sa‘y eyleyecekdir. Vâkıâ bu plan diğeri
gibi müessir görünmüyorsa da o kadar masrafı
mûcib olmaz. Bu planlardan birini kabul etdi‑
ğimiz takdirde ne kadar masraf olacağını İda‑
re'den sual eylediğimde bunun için Worcester'a
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mahsusan bir adam i‘zâmı lâzım geleceği cevabı
verilmişdir. Binâenaleyh bu bâbda göndereceği
raporu zât‑ı âlî‑i Nezâret‑penâhîlerine takdim
eyleyeceğim derkârdır. Her hâlde yevmî icrası‑
na me’zûn olduğum masârıfın râdde‑i gâiyesini
bâ‑telgraf iş‘âr buyurmalarını rica ederim. Sar‑
fına me’zûn olduğum sekiz dolar kâfi değildir.

Worcester gibi merkez‑i ifsâdât olan bir şehirde
mütemekkin Ermenilerin ilkâât‑ı ihtilâl‑cûyâ‑
nelerine yavaş yavaş ve fakat ciddî bir suretde
kesb‑i ıttılâ‘ edebilmek için yevmî sarfına mü‑
saade buyurulan meblağın mikdarı bâ‑telgraf
iş‘âr buyurulduğu takdirde hayli vakit kazanmış
oluruz zannındayım. Emr u fermân.

Boston Şehbenderliği'ne fî 4 Şubat sene [18]95 tarihiyle
Boston Zâbıta‑i Hafiyye İdaresi'nden vârid olan raporun tercümesidir.
Ermeni müfsidleri hakkında tahkikât ic‑
rasına devam için tertib olunacak planlara ve
Müddeî‑i Umumî Carroll ile gazete muhbiri
McCarthy veyahud Tophaneliyan'ın muhbir
sıfatıyla istihdam edilebilecekleri hakkında
Devlet‑i Aliyye sefirinin icra eylediği ihtarâta
dair çend gün mukaddem vukû‘ bulan musâ‑
habetimize istinâden şurasını iş‘âr ederim ki,
merkûmândan hiçbiri şâyân‑ı itimad değildir.
Carroll adeta Ermenilerin avukatıdır.
Binâenaleyh ücret mukabilinde bunlar aleyhi‑
ne ma‘lûmât istihsâlinde tereddüd edeceğin‑
den merkûma bu işi açmak caiz değildir. Zaten
münhemik‑i işret olmakla kendisine emniyet
olunamaz. Tophaneliyan'[ın] para kuvvetiy‑
le celb olunabileceği beyân olunuyor. Bu hâl‑
de merkûm hem Hükûmet‑i Seniyye'den hem
de Ermenilerden para almak isteyeceğinden
şâyân‑ı emniyet değildir. Ermenilerin ilkâât
ve tesvîlâtına kesb‑i ıttılâ‘ için mu‘temed bir
Ermeni bulmak müşkil idüğünden ehven tarîk
Ermeni lisanına âşinâ bir adam i‘zâmından iba‑
ret ise de bu da kolay olmadığından İngilizce te‑
kellüm eden bir hafiye me’mûru istihdamından
başka çare yokdur. Böyle bir işde şübheyi davet
etmemek için gayet müteyakkızâne davranmak
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iktizâ eder. İstihsâli matlûb olan netice yalnız
Ermenilerin bugünkü gün ne söylediklerini ve
ne yapdıklarını anlamak değil, fakat doğrudan
doğruya kendileriyle münasebâta girişmekden
ibaretdir. Binâenaleyh me’mûrumuz onların
arasında meşgul olmamalı ve külle‑yevm cemi‑
yetlerinde yalnız muhib değil, fakat âmil sıfatıy‑
la bulunmalıdır. Bunu yapabilmek için me’mû‑
rumuzun bir işle Worcester'da veyahud sair bir
mahalde ihtiyar‑ı ikametle yavaş yavaş Erme‑
nilerin arasında yerleşmesi icab eder. Merkûm
şübheyi davet etmemek için münasib bir vesile
zuhur etmedikçe es’ile irâdından ictinâb eyleye‑
cekdir. Me’mûrumuz Ermenilerin bulundukları
mahal kurbünde küçük bir dükkân açıp Ermeni
müşterilerini celb için yanına bir de Ermeni ala‑
bilir. Biraz vakit sonra mezkûr dükkânın Erme‑
nilerin mev‘id‑i mülâkâtı olması muhtemeldir.
Me’mûrumuz Ermenilerin istihdam olunduk‑
ları bir mağaza veya bir fabrikaya işçi sıfatıyla
girerek kendileriyle muârefe peydâ edebilir. Bu
iki plandan her biri iş‘âr eylediğim vechile icra
olunmadıkça mûcib‑i memnuniyet bir neticeyi
intâc edemez. Vâkıâ bu iş masraflı ve çok vakte
muhtac ise de ileride şübheyi davet etmeksizin
istihsâl‑i ma‘lûmâta bir vasıta‑i dâime olacakdır.
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Boston Şehbenderliği'ne fî 5 Şubat sene [18]95 tarihiyle
Boston Zâbıta‑i Hafiyye İdaresi'nden vârid olan mektubun tercümesidir.
Dünkü tarihli mektubumda mevzû‘‑ı bahs
olan planların mevki‘‑i icraya vaz‘ı hususunun
yevmî takrîben ne kadar masrafı mûcib olaca‑
ğına dair olan sualinize cevaben şurasını iş‘âra
mecburum ki, bir mağaza bulmak mümkün
olup olmadığını anlamak için evvel emirde
tahkikât icrası lâzım geldiği gibi ve mağaza bu‑
lunduğu hâlde derûnuna konulacak emtianın
nev‘ ve cinsi ve mikdarı hakkında dahi bazı
erkâm beyân olunabilir. Mümkün mertebe kü‑
çük olmasına ihtimâm edilecek dükkânın hîn‑i

istîcârında bedel‑i icâr ve masârıf‑ı teshîniye
ve tenvîriyeyi ve belki de rüsûm‑ı saireyi te’di‑
ye etmek iktizâ edecek ise de ahz ü i‘tâdan hâ‑
sıl olacak temettu‘ hesaba geçirilecekdir. Şâyed
Worcester'a Ermenilerin istihdam olundukları
bir fabrikada çalışmak üzere bir me’mûr i‘zâ‑
mına karar verilecek olursa masârıf dahi cüz’î
olacak ve me’mûrun alacağı ücret‑i yevmiye
hesabına kayd olunacakdır. Me’mûra hizmetine
mukabil yevmiye sekiz dolar ile masârıf‑ı saire‑
si te’diye kılınacakdır.

HR. SYS, 2855/42
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RUS CASUSU OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİLEN BİR MÜSLÜMANIN TAKİP ALTINA

ALINMASI
Rusların askerî istihbarat amacıyla kendi vatandaşı olan bazı Müslümanları sınır köylerine
gönderdikleri istihbar olunduğundan Çermalı köyünde, aslen Kütayis vilayeti ahalisinden
olup casusluk yaptığından şüphelenilen bir Müslümanın takip altına alınması.
5 Haziran 1898

Kars Başşehbenderliği'nden 11 Mayıs sene 1314 tarihiyle vârid olan tahrirât‑ı hususiyenin suretidir.
29 Mart sene 1314 tarihiyle takdim eyledi‑
ğim arîza‑i hususiye‑i bendegânemde; "Rusya
tebaasından bazı İslâmların cihet‑i askeriyeye elve‑
rişli hidemâtda bulunmak üzere Rusya hükûmeti
tarafından hudud‑ı hakanî civarındaki Osmanlı
köylerine i‘zâm edilmekde bulundukları" ber‑taf‑
sil arz ve beyan edilmiş ve ol bâbda hükûmet‑i
seniyyece lâzım gelen tedâbirin icrası ta‘dâd kı‑
lınmış idi. Meselenin derkâr olan ehemmiyeti‑
ne binâen nazar‑ı dikkat‑i kemterânemden dûr
tutulmayarak gerek Rusya tebaasından ve ge‑
rekse tebaa‑i Devlet‑i Aliyye'den olarak o yolda
hidemât‑ı hainânede bulunanların tahkiki hu‑
susunda icra eylediğim tedkikât‑ı bendegânem
üzerine; "hudud‑ı hakanî üzerinde ve Rusya'nın

Kağızman şehri civarında vâki‘ Ortakale nâm mev‑
kiin mukâbilinde bulunan Çermalı nâm Osmanlı
köyünde hizmet‑i hükûmetde müstahdem ve an‑asl
Rusya'nın Kütayis1 vilâyeti ahalisinden bulunan
bir Müslümanın Rusya me’mûrînine ihbarât‑ı mü‑
temâdiyede bulunmakda olduğu ve kendisi adeta
Rus casusu addine sezâ bir hain idiği" hafiyyen
istihbar kılınmış olduğundan merkûmun ha‑
rekâtı tecessüs edilmek ve tebeyyün edecek
hâle göre hakkında emsâline ibreten mücâzât‑ı
şedîde icra kılınmak menâfi‘‑i mukaddese‑i sal‑
tanat‑ı seniyyeden bulunduğu derkâr olmakla
arz‑ı keyfiyete mücâseret eylerim.
15 Muharrem sene [1]316

1 Kutaisi (Gürcistan).
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AVRUPA'YA FİRAR ETMİŞ OLAN VE ERMENİ MESELESİ'NDE OSMANLI DEVLETİ'NE
HİZMET ETME İSTEĞİNİ İLETEN VANLI BİR ERMENİ İLE YAPILAN GİZLİ
GÖRÜŞMELERİN AYRINTILARI

Zaptiye Nazırı Şefik Paşa'nın; daha önce Avrupa'ya firar etmiş olup Osmanlı Devleti'ne
sadakatle hizmet edeceğine söz vermesi üzerine Vanlı Hancı Agop vasıtasıyla İstanbul'a
getirtilen Vanlı Karabet Nadyan ile yaptığı gizli görüşmelerin ayrıntılarına ve şayet kendisi
Ermeni örgütleri içine adam sokarak bilgi temin etmekle görevlendirilirse kendisine ne
ölçüde güvenilebileceğinin Van Valisi Tahir Paşa ile Bursa Vali Vekili Halil Bey'den gizlice
sorulmasının uygun olacağına dair arizası.
24 Temmuz 1898

Nezâret‑i Zabtiye
Van ahalisinden olduğu hâlde Avrupa'ya
firar ile el‑yevm Marsilya'da1 ikâmet etmekde
bulunmuş ve geçenlerde bi'l‑vasıta Dersaâdet'e
gelmesine istihsâl‑i müsâade olunmasını istid‘â
eylemiş olan Karabet Nadyan nâm kimsenin
şimdilik yalnız fikrini anlamak ve ciddî ve sâ‑
dıkâne hizmet etmeğe söz verdiği hâlde buraya
celb ve kendisiyle mahremâne mülâkât oluna‑
rak edeceği hizmetin derecesi ve suret‑i taah‑
hüdü muvâfık‑ı hâl ve maslahat görüldüğü su‑
retde icabına bakılmak ve görülmediği takdirde
yine geldiği mahalle iâde olunmak üzere Vanlı
Hancı Agop'un suret‑i mahremânede olarak
nezdine gönderilmesi istizânını şâmil takdim
olunan arîza‑i çâkerî üzerine 22 Kânûn‑ı Ev‑
vel sene [1]313 tarihli tezkire‑i aliyye‑i ke‑
rimâneleriyle tebliğ buyurulan emr u fermân‑ı
hümâyun‑ı cenâb‑ı Hilâfet‑penâhîye imtisâlen
merkûm Agop Marsilya'ya gönderilmiş ve ciddî
ve sâdıkâne hizmet edeceğine dair verdiği söz
üzerine merkûm Karabet Nadyan Dersaâdet'e
celb ve Jandarma Karakolları Müfettişi Ahmed
Bey'in hânesine misafir edilerek fikri bi‑hakkın
anlaşılabilmek üzere kendisiyle birkaç defa su‑
ret‑i mahremânede mülâkât ve müzâkere olun‑
duğu gibi kimse ile ihtilât ve muvâcehe etdiril‑
memişdir. Merkûmun evvel ve âhir vukû‘ bulan
ifadâtının hülâsası; "kendisi saye‑i maâlî‑vâye‑i
hazret‑i Hilâfet‑penâhîde Van'da ashâb‑ı emlâk ve
akardan ve mecâlis ve mehâkim a‘zâlığında bu‑
lunmuş bendegândan olup fesadın neticesi Ermeni
1 Marseille (Fransa).

Milleti hakkında vahim olacağını da müdrik olma‑
sıyla iğtişâşâtın ibtidâ‑yı zuhûrundan beri her bir
vali zamanında sâdıkâne hizmet ve men‘‑i fesada
fevkalâde sa‘y u gayret eylemiş iken Ferik Bahri
Paşa'nın valiliği hengâmında her nasılsa bazı Erme‑
niler müşârunileyhi iğfal ve kendisini ithâm ederek
nefy ve teb‘îd edilmiş ve muahharan afv‑ı umumî
sırasında mazhar‑ı merhamet olarak afv ve ıtlâk
olunmuş ise de fesadın munkatı‘ olmadığını bildiği
cihetle yine lekelenmemek için memlekete avdet et‑
mek istemediği gibi asıl komitaların biri Londra'da2
ve diğeri Ceneve'de3 olup bunları teşkil ve idare eden
efrâd dahi mechûl bir takım ecnebilerle tebaa‑i Os‑
maniyye'den bazı esâfil ve eşirrâdan ibâret olma‑
sıyla kendisi Marsilya'da ihtiyar‑ı ikâmet ederek
şimdiye kadar hiçbir komitaya dâhil olmadığını ve
binâenaleyh komitaları dağıtmak veyahud tebaa‑i
Devlet‑i Aliyye'den olanlarını men‘ etmek yolunda
bir hizmet elinden gelmeyip ancak Van'a avdetine
müsâade olunup da Vali‑i vilâyet cânibinden kendi‑
sine emniyet ve istihdam olunduğu takdirde bundan
böyle Van vilâyetinde hiçbir iğtişâş vukûa gelme‑
yeceğine ve haricden dâhil‑i vilâyete gerek yerli ve
gerek ecnebi erbâb‑ı fesad duhûlüne meydan verme‑
yeceğine sened i‘tâsıyla taahhüd edeceğini" beyân‑
dan ibâret görülmesi üzerine; "zikrolunan ko‑
mitalarda gerek tebaa‑i şahaneden ve gerek tebaa‑i
ecnebiyeden kimler mevcud olup hangi taraflardan
ne vechile muâvenet ve muzâheret görmekde ve
memâlik‑i şahanede kimlerle ne suretle muhabere
2 Londra (İngiltere).
3 Genève (İsviçre).
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eylemekde olduklarının ve sair teşebbüsât ve niyyât
ve harekât‑ı mel‘anet‑kârânelerinin bilinmesi daha
ziyade elzem olduğundan bu cihetleri öğrenip pey‑
derpey mahremâne olarak buraya bildirmek üzere
kendisinin Londra'ya veyahud Ceneve'ye azîmetle
bu komitalardan birine dâhil olması" sureti teklif
olundukda; "her nereye i‘zâm olunursa maa'l‑if‑
tihâr giderse de böyle esâfil ve ecânibden mürekkeb
komitalar içine girmek hâl ve mesleğine elverme‑
yeceğinden başka esasen Ermenilerin fikrini bo‑
zup komitalar teşkiline sebebiyet verdikden sonra
el‑hâletü hâzihî biri katogikosluk kuvveti ve diğeri
Londra'da gayet muzırr olarak neşretmekde olduğu
Armeniya nâm gazetenin revâcı ile ifsad ve teşvik
ve tahrikden hâli kalmayan Kırımyan ile Portakal‑
yan kendisini pekiyi tanıdıklarından komitalarca
kendisine emniyet olunamayacağını ve binâenaleyh
bu suretle hizmetinden istifade hâsıl olamayıp an‑
cak istenildiği takdirde kendisinin emniyet etdiği
adamlardan birini Ceneve'deki Truşakyan ve diğe‑
rini Londra'daki Hınçakyan merkez komitalarına
a‘zâ sıfatıyla idhal ve onlar vasıtasıyla peyderpey
ma‘lûmât ahz ve istihsâl edebileceğini" beyan ve bir
de; "merkûm Portakalyan gerçi komitalara dâhil
değilse de kuvve‑i kalemiyesi hasebiyle gazetesi İn‑
giltere ve Rusya ve Amerika ile Ermeni bulunan sair
memâlikde fevkalâde revâc bularak ve mündericâtı
sahîh zannolunarak memâlik‑i mezkûrede bulunan
Ermenilerin komitalara külliyetli suretle iâne cem‘
ve i‘tâsıyla pâyidâr olmalarına sebeb olmakda ve
merkûm dahi gazetesinin revâcından bi'l‑istifade
neşriyât‑ı muzırraya devam eylemekde olduğundan
rehîn‑i tasvîb‑i âlî olduğu takdirde merkûm ile gö‑
rüşüp ve işbu mesleği memâlik‑i şahanede bulunan
mezhebdaşları hakkında ne mertebe muzır olmakda
bulunduğunu ifhâm ve ikna edip lisanını tedrîcen
tadil etdirmek suretine dahi muktedir olduğunu ve
fakat merkûm Portakalyan zikrolunan gazeteden
senevî birkaç bin lira istifade ederek Londra'da is‑
kân ve çocuklarını oranın mekteblerine idhal eyle‑
miş olduğundan suret‑i ma‘rûzaya imâlesi kendi‑
sine senevî beş yüz lira raddesinde ve mahremâne
suretle maaş tahsisi ve i‘tâsına vâbeste idiğini isbat
ile beraber kendisinin hakikaten asdıkâdan olup ol‑
madığının gerek el‑yevm Bursa Vali vekâletinde bu‑
lunan Halil Bey'den ve gerek Van Vali‑i hâlîsi Tahir
Paşa'dan istifsâr olunduğu takdirde anlaşılacağını"
dermiyân eylemişdir. Merkûm Nadyan; "Ermeni

fesad ve iğtişâşâtının esasen ne gibi esbâb ve ledün‑
niyât‑ı hariciye ve dahiliyeden münbais olduğunu
ve memâlik‑i şahanede bulunan Ermenilerin her
yerden ziyade ticaret ve hırfet ve san‘ata mâlik ve
sunûf‑ı tebaa‑i şahane ile hüsn‑i âmiziş ve imtizâca
nâil iken müfsidlerinin yüzünden ne vechile muta‑
zarrır olduklarını ve olacaklarını ve bu hâle yüzde
doksan beşi vâkıf ve muttali‘ olduğunu" alâ‑vec‑
hi't‑tafsil hikâye ve dermiyân eylemesi ve kendi‑
sinin oldukca ehl‑i dirâyetden ve ashâb‑ı emlâk
ve nüfuzdan bulunması ba‘d‑ezîn Van vilâye‑
tinde iğtişâş vukûunu men‘ etmek yolunda olan
taahhüdünü ifâya muktedir bir adam olduğunu
irâe eylemekde ise de Van'da hakikaten hüsn‑i
hizmet ve sadakat edeceğine medâr‑ı emniyet
ve itminân olacak elde bir şey olmadığına ve
el‑yevm Londra ve Ceneve'de bulunan komita‑
ların memâlik‑i şahanedeki şubeleri kimler idiği
ve nerelerden ne vasıta ve suretlerle muâvenet
ve müzâheret görmekde oldukları ve bi'l‑cüm‑
le icraat ve teşebbüsâtları hakkında peyderpey
ma‘lûmât istihsâl ve i‘tâ etmek için merkûm ta‑
rafından komitalara birer adam idhal edilmek
sureti küllî istifadeyi mûcib olacağı derkâr ise
de merkûm hakkında tamamen emniyet ve it‑
minân hâsıl olmadıkca tarafından komitalara
adam irsâl ve idhali sureti de mahzûr mütâlaa‑
sından âzâde görülemediğine binâen şimdilik
merkûm Nadyan'ın hem Van'a gönderildiği tak‑
dirde sâdıkâne çalışıp çalışmayacağı hakkında
bir tecrübe hâsıl edilmiş olmak ve hem de komi‑
talar hakkında mümkün olduğu kadar ma‘lûmât
istihsâl ve iş‘âr eylemek ve kendiliğinden olarak
mahremâne suretle gidip gelmek üzere Ceneve
veyahud Londra'ya gitmesine me’zûniyet i‘tâsı
ve azîmetini müteâkib merkûmun ahvâl‑i ma‑
halliyesinin Van Vilâyeti'yle müşârunileyh Halil
Bey'den mahremâne suretde isti‘lâm olunması
sureti münâsib görülmüş ise de bu bâbda her
ne vechile emr u fermân buyurulursa ol suretle
hareket olunmak tabîî olmakla arz ve istizân‑ı
keyfiyete mücâseret kılındı.
Ol bâbda emr u fermân hazret‑i men le‑
hü'l‑emrindir.
Fî 5 Rebîülevvel sene [1]316 ve fî 12 Tem‑
muz sene [1]314
Zabtiye Nâzırı
Şefik
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ERMENİ TEŞEBBÜSLERİNDEN HABER ALMAK ÜZERE GÖREVLENDİRİLMESİNE
LÜZUM GÖRÜLEN CASUSLARA ÖDENECEK ÜCRETLERİN BÜTÇE İŞLEMLERİ

Ermeni müfsitlerinin tecavüz ve teşebbüslerinden haber almak üzere Bulanık, Bitlis,
Muş, Çanlı, Talori, Sason, Van, Gevar, Kotur bölgelerinde ve Ağrı dağı ile Karadeniz sahili
arasındaki mıntıkada istihdamına lüzum görülen casuslara ödenmesi gerekecek meblağın
bütçede nasıl yer alması gerektiğine dair ayrıntılar.
21 Nisan 1901

Umum Erkân‑ı Harbiye Dairesi
Dördüncü Şubesi
202
Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki
Ermeni müfsidlerinin tecavüzât ve teşeb‑
büsâtından haber alınmak üzere şeref‑sudûr
buyurulan irâde‑i seniyye‑i hazret‑i Hilâ‑
fet‑penâhî mantûk‑ı münîfine tevfikan istih‑
damı lâzım gelen casusların nerelerde ve ne
mikdarda olacağının ve bunlara şehrî kaç gu‑
ruş tahsis edilmesi icab edeceğinin Dördün‑
cü Ordu‑yı Hümâyun Müşiriyet‑i Celîlesiyle
bi'l‑muhâbere tayini hususunu âmir şeref‑vâ‑
rid olan fî 3 Mart sene [1]317 tarihli ve beş
numaralı tezkire‑i sâmiye‑i Sadâret‑penâhîleri
üzerine sebk eden iş‘âr‑ı çâkerâneme cevaben
Müşiriyet‑i müşârunileyhâdan bu kere alınan
telgrafnâmede; "fesede‑i merkûmenin mahall‑i
mel‘anet ve mikdarlarının ve hedef‑i hareketlerinin
hakkıyla tahkiki için; 'On Altıncı Liva Dairesi'n‑
de birisi Bulanık ve havalisinde ve ikincisi nefs‑i
Bitlis'de üçüncüsü Muş ve Çanlı tarafında ve dör‑
düncüsü de Talori ve Sason cihetlerinde istihdam
olunmak üzere dört casusa ve bunlar için şehrî iki‑
şer yüz guruşdan sekiz yüz guruşa ve Fırka'nın iş‑
gâl etdiği mütebâki yerler için nefs‑i Van'da iki ve
Gevar hududunda bir ve Kotur'da bir ve Körzüt ve
havalisinde bir ve Bargiri ve Abaga içinde ve Erçek
nâhiyesi dâhilinde bir ki cem‘an yedi casus ile bun‑
lar için de ikişer yüzden bin dört yüz ve icabında

dâhile sevk edilecekler için dahi bin yüz guruş ki
min-haysü'l‑mecmu‘ üç bin üç yüz guruşa ihtiyac ol‑
duğu' Sekizinci Fırka Kumandanlığı'ndan ve; 'Ağrı
dağından Bahr‑i Siyah sahiline kadar üç mıntıkaya
taksim olunan hudud‑ı hakaniyenin beher mıntıka‑
sındaki komiserler nezdinde bulunmak üzere birer
ve kendi yanında da bulunmak için bir ki cem‘an
dört casus için dörder yüz guruşdan şehrî bin altı
yüz guruşa ihtiyac olduğu' Hudud Kumandan ve
Komiserliği'nden bildirildiği'" iş‘âr olunmuş ol‑
duğundan ve bunların mecmuu olan dört bin
dokuz yüz guruşun askerî büdcesinde karşılığı
olmadığından meblağ‑ı mezbûrun sene‑i hâli‑
ye tahsisât‑ı askeriyesi miyânına zam ve ilâvesi
zımnında iktizâ‑yı hâlin ifâ ve neticesinin sû‑yı
çâkerâneme emr u inbâ buyurulması merhûn‑ı
re’y‑i sâmi‑i dâver‑i efhamîleridir.
Ol bâbda emr u fermân hazret‑i veliy‑
yü'l‑emrindir.
Fî 2 Muharrem sene [1]319 ve fî 9 Nisan
sene [1]317
Bende
Serasker
Rıza

**
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Şûrâ‑yı Devlet
Maliye Dairesi
Aded
937
Nüsha‑i Saniye
İran Ermenilerinin men‘‑i tecavüzü zım‑
nında hudud boyunda istihdamı muktezâ‑yı
irâde‑i seniyyeden olan me’mûrînin Dördün‑
cü Ordu‑yı Hümâyun tarafından intihâb ve
tayini zımnında bu bâbda sarfına lüzum görü‑
nüp Nizâmiye büdcesinde karşılığı olmadığı
makâm‑ı âli‑i Seraskerî'den iş‘âr olunan şehrî
beş bin guruşun Dâhiliye muvâzenesinde dahi
karşılığı olmadığından ve me’mûrîn‑i mûmâi‑
leyhimin cihet‑i askeriyeden tayin kılınacakla‑
rına ve her daireye aid maaş ve masârifin kendi
tahsisâtından tesviyesi büdce kânûnu iktizâsın‑
dan bulunmasına nazaran meblağ‑ı mezbûrun
tahsisât‑ı askeriyeye taalluku derkâr idüğünden
bahisle icabının cihet‑i askeriyece icrası Dahi‑
liye Nezâreti'nden iş‘âr olunmuş ve hudud bo‑
yunda hafiye ve casusluk hidemâtında istihdam
olunacak olan me’mûrîn‑i mûmâileyhim için
sarfı muktezâ‑yı irâde‑i seniyyeden bulunan
mezkûr beş bin guruşun Nizâmiye büdcesinde
dahi karşılığı olmadığı cihetle tesviyesi gayr‑i
mümkün bulunmuş olduğundan bi'l‑bahs meb‑
lağ‑ı mezbûrun üç yüz on üç senesi tahsisât‑ı
askeriyesine zam ve ilâvesi lüzumunu muta‑
zammın makâm‑ı âli‑i Seraskerî'den takdim
olunan tezkire ol bâbda sebk eden tebliğe ceva‑
ben bazı ifadeyi hâvî Maliye Nezâreti'nden tak‑
dim kılınan 23 Şevval sene [1]314 tarih ve yüz
iki numaralı tezkire ile birleşdirilerek Şûrâ‑yı
Devlet'e havale buyurulmakla Maliye Daire‑
si'nde kırâet olundu.
Maliye Nezâreti'nin cevabında üç yüz on üç
senesi muvâzenesinde muharrer muhassasâtın
tezyîd olunmaması ve ahvâl‑i fevkalâde ve
mübreme ve müsta‘celeden başka hiçbir sebeble
büdce haricinde masraf ihtiyar edilmemesi irâ‑
de‑i seniyye‑i hazret‑i Hilâfet‑penâhî ile mü‑
eyyed ve müekked olan karar‑ı âlî iktizâsından
bulunmasına mebnî meblağ‑ı mezbûrun muvâ‑
zene‑i mezkûrede murakkam nizâmiye veya
dahiliye tahsisâtları miyânında karşılığının

tedariki lâzım geleceği gösterilmesiyle keyfiyet
Dahiliye Nezâreti'ne iş‘âr olunarak cevâben alı‑
nan tezkire dahi me’mûrîn‑i mûmâileyhim için
şehrî sarfı iktizâ eden sâlifü'z‑zikr beş bin gu‑
ruşun senevîsi olan altmış bin guruşa Erzurum
Vilâyeti'nin tenzîlden mâadâ on bin iki yüz gu‑
ruşdan ibâret bulunan hafiye tahsisâtından kar‑
şılık tedariki kâbil olamayacağı gibi vilâyât‑ı sa‑
irenin dahi hafiye tahsisâtı pek dûn olduğundan
bunlardan da karşılık bulunamayacağı cihetle
meblağ‑ı mezbûrun muvâzeneye zammı lâzım
geldiği hâlde iş‘âr‑ı Seraskerî vechile tahsisât‑ı
askeriyeye ilâvesi iş‘âr olunmuşdur.
İran Ermenilerinin men‘‑i tecavüzü mak‑
sadıyla hudud boyunda istihdam edilecek
me’mûrîn‑i mûmâileyhimin masârif‑i şehriye‑
leri olan sâlifü'z‑zikr beş bin guruşun Dahiliye
ve Nizâmiye büdcelerinde karşılığı olmadığı
cihetle bunun üç yüz on üç senesi tahsisât‑ı
askeriyesine zam ve ilâvesi lüzumu Dahiliye
Nezâreti'yle makâm‑ı Seraskerî'nin netice‑i
iş‘ârâtında gösteriliyor ise de Maliye Nezâre‑
ti'nin cevabında sene‑i merkûme büdcesinde
muharrer muhassasâtın tezyîd olunmaması ve
ahvâl‑i fevkalâde ve mübreme ve müsta‘celeden
mâadâ hiçbir sebeble büdce haricinde masraf
ihtiyar edilmemesi bâ‑irâde‑i seniyye müekked
karar‑ı âlî iktizâsından bulunduğu dermiyân
kılınmasına ve maahazâ me’mûrîn‑i mûmâ
ileyhimin istihdamlarıyla tesviye‑i masârifi
muktezî ve taht‑ı irâde‑i seniyyede bulunması‑
na nazaran icra‑yı icabı menût‑ı re’y‑i âlî idüğü
tezekkür kılındı.
Ol bâbda emr u fermân hazret‑i men le‑
hü'l‑emrindir.
Fî 7 Safer sene [1]315 ve fî 26 Haziran sene
[1]313
Aslına mutâbıkdır.

(Mühür)
Şûrâ‑yı Devlet
Kalemi Serhalifeliği
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DİLENCİ KIYAFETİNDEKİ YUNAN CASUSLARI

Dilenci kıyafetinde iki kişinin Ayvalık Postanesi aracılığıyla Rusya, Amerika, Selanik, Ka‑
vala ve Siroz'a gönderilmek üzere verdikleri beş adet mektup incelendiğinde bu kişilerin
Yunan casusu olduklarının ortaya çıktığı.
30 Nisan 1901

Telgrafnâme

Aydın Başmüdüriyeti'nden mevrûd 24 numaralı 16 Nisan sene [1]317 tarihli
şifre telgrafnâme suretidir.
Geçen gün sâil kıyafetinde mechûlü'l‑ah‑
vâl iki şahıs Ayvalık Postahânesi'ne mürâcaat‑
la Rusya, Amerika, Selanik, Kavala ve Siroz'a
gönderilmek üzere verdikleri beş kıt‘a mek‑
tûb lede't‑tedkik merkûmânın eşhâs‑ı muzır‑
radan oldukları anlaşılmasıyla mektûbların
hükûmet‑i mahalliyeye teslim olunduğu ve

hükûmetce icra kılınan tahkikât neticesinde
daha iki arkadaşları ve hayli nakidleri ve Yu‑
nan casusu oldukları tezâhür ederek tahte'l‑hıfz
merkez‑i livâya gönderildikleri Müdürlüğün‑
den bildirilmekle arz‑ı ma‘lûmât olunur.
Fî 16 Nisan sene [1]317

Mâbeyn‑i Hümâyun‑ı Mülûkâne Başkitâbet‑i Celîlesine
Aydın Başmüdüriyeti'nden alınan şifre sureti bâlâya naklen arz ve takdim kılındı. Fermân.
Fî 17 Nisan sene [1]317
Hüseyin Hasib
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BULGAR EŞKIYASININ PLAN VE HAREKETLERİ İLE GİZLENDİKLERİ YERLER
HAKKINDA HABER ALMAK İÇİN CASUS İSTİHDAMI

Bulgar eşkıyası ile yapılan mücadelenin daha etkin hale gelebilmesi için, yapacakları plan
ve hareketleri ile gizlendikleri yerlerin tespit edilip askerî makamlara bildirilmesi amacıyla
güvenilir casuslar istihdam edilmesi.
12 Eylül 1903

Yıldız Saray‑ı Hümâyûnu
Başkitâbet Dairesi
4681
Bulgar eşkıyasının izâle‑i vücudu için cihet‑i
askeriyece taharriyât ve takibâtdan geri durul‑
muyor ise de me’mûrîn‑i hükûmet tarafların‑
dan da evvelce icab eden mu‘temed casuslar
istihdamıyla eşkıyanın tasmîmât ve harekâtın‑
dan ve ihtifâgâhlarından ma‘lûmât alınarak
cihet‑i askeriyeye bildirilmesi ve zuhuru istih‑
bar olunan eşkıyadan kıtaât‑ı askeriye kuman‑
danlarına ma‘lûmât i‘tâsı hâlinde def‘ u tenkil‑i
eşkıya maddesinin bir kat daha kesb‑i sühulet

edeceği Müşir Edhem ve Ömer Rüşdü paşalar
hazerâtı tarafından arz ve iş‘âr kılınmış ve ol
vechile ifa‑yı muktezâsı hususuna irâde‑i se‑
niyye‑i cenâb‑ı Padişahî şeref‑müteallik buyu‑
rulmuş olmakla ol bâbda emr u fermân hazret‑i
veliyyü'l‑emrindir.
Fî 19 Cumâdelâhire sene [1]321 / Fî 29
Ağustos sene [1]319
Serkâtib‑i Hazret‑i Şehriyârî
Tahsîn

***
Merkez, Filorina1, Kesriye2, Pirlepe3, Ohri, Kırçova4 Kaymakamlıklarıyla
Debre5 Mutasarrıflığı'na
Eşkıya aleyhine cihet‑i askeriyece icra edil‑
mekde olan taharriyât ve takibâtın bir kat daha
tesrî‘ ve teshîline medâr olmak üzere cihet‑i
mülkiyece mu‘temed casuslar istihdamıyla eşkı‑
yanın tasmîmât ve harekâtından ve ihtifâ[gâ]
hlarından mütevâliyen ma‘lûmât alınarak der‑
hâl cihet‑i askeriyeye bildirilmesi şeref‑sudûr
buyurulan irâde‑i seniyye‑i hazret‑i Padişahî
muktezâ‑yı âlîsinden bulunduğu cihetle hemen
şâyân‑ı itimad ve emniyet casuslar tedarikiyle
1 Florina (Yunanistan).
2 Kastoria (Yunanistan).
3 Prilep (Makedonya).

eşkıya hakkında suver‑i meşrûha vechile is‑
tihsâl‑i ma‘lûmâta fevkalâde ikdâm olunarak
alınacak haberlerin derhâl müfreze kumandan‑
larına tebliği ve taraf‑ı senâverîye de ma‘lûmât
i‘tâsı ve kazânızın hafiye tahsisatı bu bâbda ih‑
tiyar olunacak masârife kifayet etmezse icabına
bakılmak üzere serîan iş‘ârı ehemmiyetle tavsi‑
ye olunur.
30 Ağustos sene [1]319

4 Kichevo (Makedonya).
5 Debar (Makedonya).
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SAHTE HAFİYE MEMURU OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİLEN BİR ŞAHSA ENGEL
OLUNAMAMASI

İzmir'de bazı kişilerin kendilerini Mâbeyn‑i Hümayun'a mensup hafiyelerden göstererek
suistimallerde bulundukları, bunlardan Çine kazasında ahaliyi korkutarak para toplayan
mektep muallimliğinden atılma Kıbrıslı Hüseyin Vehbi isimli şahsın yakalanarak
memleketine sürüldüğü, ancak kendisinin bugün İzmir'e geri döndüğü ve elinde 'İstanbul'a
gönderilmesinin Halifelik emri olduğu'na dair ora Kadı Naibi'nden alınmış bir kâğıt
bulunmasından dolayı İstanbul'a gitmesine engel olunmadığı, fakat hal ve tavırlarının
belirtildiği şekilde olduğu.
13 Şubat 1904

Aydın Vilâyeti
Mektûbî Kalemi
Aded
Mâbeyn‑i Hümâyun‑ı Mülûkâne Başkitâbet‑i Celîlesine
İzmir'de bazı kimseler Mâbeyn‑i Hümâ‑
yun‑ı Mülûkâne'ye mensup hafiye sıfatında gö‑
rünerek envâ‘‑ı sû’‑i istimâlâta tasaddî etmek‑
de olup bunlardan mekteb muallimliğinden
matrûd Kıbrıslı Hüseyin Vehbi Efendi mukad‑
demce Aydın Sancağı'na merbût Çine kazâsı‑
na giderek ve ora halkına kendisini Mâbeyn‑i
Hümâyun hafiyesi bildirerek bazı kimseleri
bi'l‑ihâfe para dolandırdığı mahallinden iş‘âr
olunması ve lede't‑tahkik vâki‘‑i hâl o merkez‑
de nümûdâr olması üzerine merkûm memleketi

cânibine teb‘îd olunmuş idi. Bugün İzmir'e
avdet ederek mahalli Nâib‑i şer‘îsinden ibrâz
eylediği varakada; "kendisinin Dersaâdet'e i‘zâmı
irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı Hilâfet‑penâhî iktizâ‑yı
celîlinden olduğu" musarrah olmasına mebnî ol
cânib‑i âlîye azîmetine mümânaat olunmamış
ve merkûmun hâl ü mişvârı vech‑i ma‘rûz üzere
olduğu muhât‑ı ilm‑i âlî buyurulmak için arzı‑
na cesaret kılınmış olmakla ol bâbda.
Fî 31 Kânûn‑ı Sânî sene [1]319
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SİROZ'DA HALKI TEHDİT EDEN SAHTE HAFİYE MEMURUNUN FİRARI

Siroz'da kendisine hafiye süsü vererek halkı tehdit eden ve yapılan araştırma
neticesinde Zabtiye Nezareti'nde memur olmadığı anlaşılan İstanbul Ekmekçibaşı
Mahallesi ahalisinden Muharrem oğlu Mehmed'in tutuklanmasına rağmen, tutukevine
naklolunurken jandarmanın elinden firar ettiği.
2 Eylül 1905

Fî 18 Ağustos sene [1]321

Siroz Mutasarrıflığı'na
C[evâb‑ı] 14 Ağustos sene [1]321. Kendisi‑
ne hafiye süsü veren Mehmed bin Muharrem'in
Zabtiye Nezâret‑i Celîlesinden de bir me’mû‑
riyeti olmadığı bi'l‑muhâbere anlaşılması

üzerine taht‑ı tevkif ve isticvâba alınarak tah‑
kikât‑ı ibtidâiyesi bi'l‑ikmâl cihet‑i adliyeye
tevdî‘ kılındığı ma‘rûzdur. Fermân.

**
Telgrafnâme
An‑Siroz
Mahalli Numarası: 19784
Huzur‑ı sâmî‑i Müfettiş‑i efhamîye
17 Ağustos sene [1]321 tarihli telgrafnâme‑i
çâkerâneme zeyldir. Kendisine hafiye süsü ve‑
rerek öteki berikini tehdid eylemesinden do‑
layı derdest ile cihet‑i adliyeye tevdî‘ olunup
Dersaâdet'de Ekmekcibaşı Mahallesi ahalisin‑
den olduğu[nu] ifade eyleyen yirmi beş yaşla‑
rında Mehmed bin Muharrem'in geçen Cuma
akşamı jandarma neferi Behlül bin Zekeriya
marifetiyle tevkifhâneye naklolunurken bir

takrîb firar eylediği ve derdesti için icab eden‑
lere vesâyâ‑yı lâzıme ifa ve nefer‑i merkûm
hakkında icab eden muameleye tevessül edildiği
Livâ Jandarma Kumandanlığı ifadesiyle ma‘rûz‑
dur fermân.
Fî 20 Ağustos sene [1]321
Mutasarrıf
Reşid
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FAKİRLERE YARDIM CEMİYETİ ADI ALTINDA ERMENİ FESAT FAALİYETİ
YÜRÜTTÜĞÜ ANLAŞILAN AMERİKALI MR. COLE'ÜN BAŞKA BİR YERE NAKLİ

İskenderiye'de Bünyamin Helenatyan'dan(?) Bitlis Hapishanesi'ndeki bazı mahpuslara
gönderilen mektupların içeriğinden, Bitlis'te İane‑i Fukara Cemiyeti adı altında faaliyet
yürüten Amerikalı Mr. Cole'ün aslında Ermeni fesat örgütünün İskenderiye‑İzmir‑Bitlis
birimleri arasındaki haberleşmeyi sağladığı anlaşıldığından, kendisinin Ermenisi daha az
bir bölgeye naklinin sağlanması için Sadaret'ten Hariciye Nezareti'ne yazılan yazı.
23 Ekim 1905

Sadâret‑i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Numara: 3375
Tarih: 24 Şaban sene [1]323
10 Teşrîn‑i Evvel sene [1]321
Hariciye Nezâret‑i Celîlesine
İskenderiye'de Bünyamin Helenatyan(?)
tarafından Bitlis'de mukim Amerikalı Mister
Cole vasıtasıyla Bitlis Hapishânesi'nde mahbus
muharrerü'l‑esâmî Ermenilere yazılan mek‑
tubların câlib‑i dikkat olan mündericâtının
hikâyesiyle beraber merkûmun oradaki ma‑
hiyet‑i meşguliyet ve vesâtatı tezâhür eylediği
Bitlis Vilâyeti'nden iş‘âr kılınmış ve ahîren İz‑
mir'de tutulan eşhâs‑ı muzırranın İskenderi‑
ye'deki komitanın bir şubesi olduğu tebeyyün
etdiği gibi bu mektublar da İskenderiye'den
Bitlis'deki eşhâs‑ı mahbuseye gönderildiğine
nazaran merkûm Mister Cole'ün İâne‑i Fu‑
karâ Cemiyeti nâmı altında fesad komitasının
1

başlıca vasıta‑i muhaberâtından bulunduğu
anlaşılmış olduğundan ve zaten şimdiye kadar
tekerrür eden bu misillü ahvâl ve harekâtı dahi
hakkında dâî‑i iştibâh ve şu aralık umûr‑ı in‑
zibâtiyenin bir kat daha kesb‑i ehemmiyet ey‑
lediği müstağnî‑i izah bulunduğundan bahisle
merkûmun Ermenisi az olan başka bir mahalle
nakli esbâbının istikmâli lüzumuna dair Dahi‑
liye Nezâret‑i Celîlesinin 20 Şaban sene [1]323
tarihli ve 3375 numaralı tezkiresi leffen savb‑ı
devletlerine irsâl kılınmakla siyâk‑ı iş‘âra naza‑
ran iktizâsının sür‘at‑i ifa ve inbâsına ve melfû‑
funun iadesine himmet.

1 El-İskenderiye / Alexandria (Mısır).
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ERMENİ HINÇAKİST ÖRGÜTÜ'NÜN ALDIĞI YENİ EYLEM KARARLARINA DAİR BİR
İHBAR MEKTUBU

Mehmed Tevfîk el-Cezayirli imzalı İskenderiye'den gönderilmiş Arapça bir ihbar
mektubunda; Hınçakist Cemiyeti'nin 2 Ağustos 1905 tarihli toplantısında bazı resmî
ve yabancı binaların yakılması ve 1896 yılındaki gibi bir terör eylemi gerçekleştirilmesi
yönünde kararlar alındığı, Ermenilerin ellerinde uzun süredir dinamit ve silah mevcut
olduğundan bunları dışarıdan getirtmeye ihtiyaç duymadıkları ve bazı devlet adamlarının
mevcut durumun değiştirilmesinde parmağı bulunduğu, bunların isimlerini de ancak
kendisi İstanbul'a getirtilirse veya belirlenecek emin ve sadık bir kişiye açıklayabileceği
hususlarının yer almakta olduğu.
25 Ekim 19051

Yıldız Saray‑ı Hümâyûnu
Başkitâbet Dairesi
İskenderiye'den mektûb tercümesi
Muhbirimin vukû‘ bulan beyânâtına na‑
zaran Hınçakist Cemiyeti'nin 2 Ağustos sene
[1]905 tarihli ictimâında iki mühim madde ka‑
rargîr olup biri bazı mebânî‑i resmiye ve ecne‑
biyeyi ihrâk ve diğeri 1896 senesi vukûatı gibi
bir vak‘a‑i cinâiyye îkâ‘ etmekdir. Ermeniler
nezdinde müddet‑i medîdeden beri dinamit ve
esliha mevcud olup haricden bunların celbine
ihtiyac olmadığını ve merkûmların işi evvelden
düşünüp bunları hazırladıklarını ve Beşiktaş'da
müteveffâ Artin Paşa hânesi kurbündeki Erme‑
ni kilisesinde bir komitanın vücuduna delâlet
edecek birçok eşya ve esliha bulunduğunu da
muhbir‑i merkûm ifade etdi. Bir de merkûm

ricâl‑i devletden bazılarının hâl‑i hazırın tebdi‑
linde zî‑medhal olduklarını söyleyip bendeniz
bu işi bizzat tahkik ve birçok hakâyıka kesb‑i ıt‑
tılâ‘ etdim. Ancak bunların havflarından evrâk
ve mükâtebâtı bulunmadığı cihetle tamamıyla
isbat‑ı madde mümkün olmayıp kendileri mü‑
nasebât ve muhaberâtda bir takım Ermenileri
tavsît edegeldiklerinden ve irâde‑i seniyye‑i
mülûkâne şeref‑sâdır olmadıkca veya Dersaâ‑
det'e celbim fermân veyahud emin ve sâdık bir
adam tayin ve irâe buyurulmadıkca isimlerini
tahrîren arz etmek mümkün bulunmadığından
emr u fermân‑ı hümâyun‑ı mülûkâneye mun‑
tazırım.
Mehmed Tevfîk el‑Cezayirli

1 Belgede tarih mevcut değildir. Tarih olarak belge ekindeki
Arapça mektup üzerinde yazılı tarih esas alınmıştır.
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HAFİYELİĞİN KALDIRILMASI

Kanun-ı Esasî'nin yeniden yürürlüğe konulması, genel af ilanı ve mebus seçimlerinin
yapılması kararının olumlu bir etki meydana getirdiği, bundan sonra halkın meşru
isteklerinin yerine getirilmesi gerektiği, bu noktada İttihad ve Terakki Cemiyeti tarafından
gönderilen bir telgrafta her sınıftan halkın eşit olduğu belirtilerek Osmanlı Devleti ile halkı
arasında yanlış anlamalara sebep olan hafiyeliğin kaldırılması isteğinin dile getirilmiş
olduğu, esasen her devlette işlerin gizli yönlerini araştırmak için özel memurlar var ise
de onlarda da bu memurların dürüstlüklerinin ön planda tutulduğu ve izleme vazifesinin
namusa dokunulmadan, hiç kimsenin malumu olmadan ve izlenenin izlendiği hissine
kapılmayacağı şekilde yapıldığı, bu sebeple; diğer devletlerde geçerli usuller çerçevesinde
zabıta ile ilgili gizli hususlara vasıta olacak memurlar istihdam edilmek ve kanunen yetkisi
olmayan hiçbir daire veya şahıs buna tavassut etmemek üzere hafiyeliğin kaldırıldığı, bu
itibarla durumun basın yoluyla ilan ve tebliğ edilmesi hakkında Meclis-i Vükelaca alınan
kararın onaylandığına dair irade-i seniyye.
24 Temmuz 1908

Sadâret‑i Uzmâ Mektûbî Kalemi
Târîh‑i Tebyîzi: 11 Temmuz sene [1]324

Telgraf

Rumeli Vilâyât‑ı Selâsesi1 Müfettişliği'ne
Meclis‑i Meb‘usân'ın ictimâa daveti
makrûn‑ı müsâade‑i seniyye‑i hazret‑i Padişahî
olmasından dolayı Atebe‑i Ulyâ‑yı Şehriyârî[ye]
vasıta‑i Sadâret'le takdim kılınmak üzere Sela‑
nik'deki Cemiyet nâmına gelen arîza‑i telgrafi‑
yede mücrimîn‑i siyasiye hakkında i‘lân‑ı afv‑ı
umumî buyurulması ve hafiye me’mûrlarının
kaldırılması temenni ve istid‘â kılınmış olup
min‑ba‘d harekât‑ı muzırrada bulunmamak
şartıyla ve erbâb‑ı cinâyâtın istisnâsıyla politika
mücrimîni haklarında afv‑ı umumî i‘lânına ve

vesâit‑i tahkikât‑ı hafiyye ahîren yapılmış olan
nizamnâmede tayin olunmasıyla onun haricin‑
de ahvâl vukûa gelmemesi emr‑i tabîî bulundu‑
ğundan burasının dahi taraf‑ı düstûrîlerine iş‘â‑
rına bi'l‑istîzân irâde‑i ma‘delet‑ifade‑i hazret‑i
Hilâfet‑penâhî şeref‑müteallik buyurulmuş ve
Dahiliye Nezâreti'ne de ma‘lûmât verilmiş ol‑
makla hükm‑i celîl‑i irâde‑i seniyye‑i mülûkâ‑
neye tevfîkan i‘lân‑ı keyfiyet olunması tebliğ
kılınır.

***
Yıldız Saray‑ı Hümâyûnu
Başkitâbet Dairesi
Meclis‑i Mahsûs‑ı Vükelâ Mazbatası Sureti
Te’kiden ihsân buyurulan Kânûn‑ı Esasî
ve afv‑ı umumî ve intihâb‑ı meb‘usân kararı

muvaffakıyet‑i bâhire‑i cenâb‑ı Hilâfet‑penâhî‑
leri eser‑i mahzı olmak üzere ale'l‑husus

1 O tarihte Kosova, Selanik, Manastır.
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Rumeli Vilâyât‑ı Selâsesi'nde hüsn‑i tesir hâsıl
ederek sükûn [u] asayiş başlamış ve çetelerin
mahalleri hükûmetlerine teslim‑i silah ile ta‑
kım takım memleketlerine avdetleri dahi dâ‑
hilen haricen nazar‑ı memnuniyetle görülecek
ahvâlden bulunmuş olup ba‘demâ yapılacak şey
metâlib‑i meşrûa‑i tebaanın is‘âfıyla saltanat‑ı
seniyyenin ve Devlet‑i Aliyyelerinin saadet‑i
hâl‑i memleket esbâbına çalışmak azm‑i kat‘î‑
sinde olduğunu isbata masrûf olmak lâzım ge‑
lir ve bunu Vilâyât‑ı Selâse Müfettişi Hüseyin
Hilmi Paşa'dan bugün alınıp manzûr‑ı hakâ‑
yık‑mevfûr‑ı hazret‑i Hilâfet‑penâhî olmak için
leffen takdim kılınan telgrafnâmenin muhtevi‑
yatı dahi te’yid eder. Erkân‑ı Cemiyet'den mü‑
nasiblerinin Dersaâdet'e i‘zâmıyla arzu olunacak
izahâtın onlardan dahi ahzı hakkında Müfettiş‑i
müşârunileyhin vâki‘ olan ihtarına müsâadede
mahzûr olmayıp bilakis bunda te’yid‑i esbâb‑ı
emniyet kaidesi melhûz olmakla münasib gör‑
düğü dört beş kişi irsâl eylemesi için müşâruni‑
leyhe cevab yazılması ve bir de İttihad Terakkî
Cemiyeti nâmına taraf‑ı Meşîhat'den bugünkü
meclis‑i acizânemize irâe olunan telgrafnâme‑
nin hâvî olduğu matlabda Rumeli kıt‘asının her
tarafından gelen telgraflara nazaran sunûf‑ı
askeriye ve her sınıf tebaa müttehid olup bu
dahi saltanat‑ı seniyye ile millet beyninde

ilkâ‑yı sû’‑i tefehhüme sebeb olan hafiyelerin
kaldırılması ibaresiyle tarif edilmekde olduğu
ve vâkıâ her devletde serâir‑i umûru tefahhus
için me’mûrîn‑i mahsûsa var ise de bunların
sıfat‑ı tâmme‑i istikâmetle ittisâfları mültezem
olmakla beraber lede'l‑icab bir şahıs hakkında
vazife‑i tarassud, nâmusa dokunulmayacak ve
hiçbir kimseye ma‘lûm olmayacak ve hatta takib
olunan kimseye hiss‑i muakkabiyet verilmeye‑
cek suretde cereyân eylemekde bulunduğuna
binâen sair devletlerde mer‘î usul dairesinde
serâir‑i zâbıtaya vasıta olacak me’mûrlar istih‑
dam olunmak ve kanunen salâhiyeti olmayan
hiçbir daire ve şahıs buna tavassut etmemek
üzere hafiyeliğin ilgâ olunduğu matbuâtın
'Tebligât‑ı Resmiye' kısmında i‘lân ile vilâyâta
ve Şehremâneti'ne ve kâffe‑i devâire ona göre
tebligât icrası müttehiden tezekkür ve tensîb
kılınmakla muvâfık‑ı irâde‑i seniyye‑i mülûkâ‑
neleri olduğu hâlde ol vechile icabı icra kılına‑
cağı muhât‑ı ilm‑i âlî buyuruldukda ve kâtıbe‑i
ahvâlde emr u fermân hazret‑i veliyyü'l‑emr
efendimizindir.
Fî 1 Receb sene [1]326 / Fî 16 Temmuz
sene [1]324
(Meclis‑i Vükelâ azâlarının imzaları)

**
Yıldız Saray‑ı Hümâyûnu
Başkitâbet Dairesi
2134
Tezkire‑i Resmiye‑i Sadâret Sureti
Devletli efendim hazretleri
Muvaffakıyât‑ı bâhire‑i hazret‑i Hilâfet‑pe
nâhî eser‑i mahzı olmak üzere te’kiden ihsân
buyurulan Kânûn‑ı Esasî ve afv‑ı umumî‑
nin hâsıl etdiği hüsn‑i te’sirâta ve Rumeli'de‑
ki İttihad ve Terakkî Cemiyeti'nin niyyât ve
makâsıd‑ı halisânesine dair taraf‑ı vâlâ‑yı
Meşîhat‑penâhîden tevdî‘ olunan telgrafnâme
Meclis‑i Mahsûs‑ı Vükelâ'da lede'l‑mütâlaa
cereyân eden müzâkere neticesini hâvî kaleme

alınan mazbata arz ve takdim olunmakla ol
bâbda her ne vechile irâde‑i seniyye‑i hazret‑i
Hilâfet‑penâhî şeref‑müteallik buyurulur ise
mantûk‑ı münîfi infâz edileceği beyânıyla tez‑
kire‑i senâverî terkîm kılındı efendim.
Fî 1 Receb sene [1]326 / Fî 16 Temmuz
sene [1]324
Sadrazam
Saîd
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Yazılan Hâmiş Sureti
Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki

Fî 2 Receb sene [1]326 / Fî 17 Temmuz
sene [1]324

Resîde‑i dest‑i ta‘zîm olup Meclis‑i Mah‑
sûs‑ı Vükelâ'nın mazbata‑i ma‘rûzası ve melfû‑
fu ile beraber manzûr‑ı âlî buyurulan işbu tez‑
kire‑i sâmiye‑i Sadâret‑penâhileri üzerine mû‑
cebince irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı Hilâfet‑penâhî
şeref‑müteallik buyurulmuş olmakla ol bâbda.

Mukabele edilmişdir.
Kulları

Kulları

Şefik

Refik

***
Sadâret‑i Uzmâ Mektûbî Kalemi
Tarih‑i Tebyizi: 2 Receb sene [1]326 ‑ 17 Temmuz sene [1]324
Dahiliye Nezâret‑i Celîlesine
* Te’kiden ihsân buyurulan Kânûn‑ı Esasî
ve afv‑ı umumî ve intihâb‑ı meb‘usân kararı
muvaffakıyet‑i bâhire‑i cenâb‑ı Hilâfet‑penâhî
eser‑i mahzı olmak üzere ale'l‑husus Rumeli
Vilâyât‑ı Selâsesi'nde hüsn‑i te’sir hâsıl ederek
sükûn ve asayiş başlamış ve çetelerin mahalleri
hükûmetlerine teslim‑i silah ile takım takım
memleketlerine avdetleri dahi dâhilen ve hari‑
cen nazar‑ı memnuniyetle görülecek ahvâlden
bulunmuş olup ba‘d‑ezîn yapılacak şey metâ‑
lib‑i meşrûa‑i tebaanın is‘âfıyla saltanat‑ı se‑
niyyenin ve Devlet‑i Aliyye'nin saadet‑i hâl‑i
memleket esbâbına çalışmak azm‑i kat‘îsinde
olduğunu isbata masrûf olmak lâzım geleceği‑
ne** ve saltanat‑ı seniyye ile millet beyninde
ilkâ‑yı sû’‑i tefehhüme sebeb olan hafiyelerin
kaldırılması cümle‑i müsted‘ayâtdan olup vâ‑
kıâ her devletde serâir‑i umûru tefahhus için

me’mûrîn‑i mahsûsa var ise de bunların sıfat‑ı
tâmme‑i istikâmetle ittisâfları mültezem olmak‑
la beraber lede'l‑icab bir şahıs hakkında vazife‑i
tarassud, nâmusuna dokunulmayacak ve hiç
kimseye ma‘lûm olmayacak ve hatta takib olu‑
nan kimseye hiss‑i muakkabiyet verilmeyecek
suretde cereyân eylemekde bulunduğuna
binâen sair devletlerde mer‘î usul dâhilinde
serâir‑i zâbıtaya vasıta olacak me’mûrlar istih‑
dam olunmak ve kanunen salâhiyeti olmayan
hiçbir daire ve şahıs buna tavassut etmemek
üzere hafiyeliğin*** ilgâsı hususuna Meclis‑i
Mahsûs‑ı Vükelâ kararıyla bi'l‑istîzân irâde‑i
seniyye‑i cenâb‑ı Hilâfet‑penâhî şeref‑müte‑
allik buyurularak devâire tebligât‑ı lâzıme icra
kılınmış olmakla Nezâret‑i Celîlelerince de ona
göre iktizâsının ifasına himmet.

* Rumeli Vilâyât‑ı Selâsesi Müfettişliği'ne: "C[evab‑ı] 15 Temmuz sene [1]324."
** Müfettiş'e: " ... ve iş‘âr‑ı devletleri dahi bu ciheti müeyyid olduğuna binâen erkân‑ı Cemiyet'den
münasib görülecek dört beş kişinin irsâli için taraf‑ı âlîlerine cevab yazılması hususuna Meclis‑i Vü‑
kelâ kararıyla bi'l‑istîzân irâde‑i seniyye‑i mülûkâne şeref‑müteallik buyurulmakla iktizâsının ifası."
*** Dahiliye['ye]: " ... ilgâ olunduğu matbuâtın 'Tebligât‑ı Resmiye' kısmında i‘lân ile vilâyâta ve
Şehremânet‑i Celîlesine ve kâffe‑i devâire ona göre tebligât icrası hususuna Meclis‑i Mahsûs‑ı Vü‑
kelâ kararıyla bi'l‑istîzân irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı Hilâfet‑penâhî şeref‑müteallik buyurularak devâi‑
re tebligât‑ı lâzıme icra kılınmış olmakla Nezâret‑i Celîlelerince de keyfiyetin ber‑vech‑i muharrer
matbuât ile i‘lânına ve vilâyât ve elviye‑i gayr‑i mülhaka ile Emânet‑i müşârunileyhâya ve Zabtiye ve
Telgraf ve Posta Nezâret‑i Behiyyelerine tebliğine himmet."
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HAFİYE ÖDENEĞİNİN KESİLMESİ EMRİNİN ÖDEME YAPAN KURUMLARA TEBLİĞİ

Kânûn‑ı Esasî'nin ilanından sonra hafiyeliğin ve hafiyeliğe ayrılan ödeneğin kaldırılması
sebebiyle isimleri yazılı olan elçilik ve şehbenderliklere ödenmekte olan belirtilen
miktarlardaki hafiye ödeneklerinin 24 Temmuz 1908 tarihinden itibaren ödenmemesi
emrinin Rüsumat Emaneti'ne ve Bank-ı Osmanî İdaresi'ne tebliğ kılındığı.
10 Ağustos 1908

Bâb‑ı Âlî
Daire‑i Hariciye
Mektûbî Kalemi
Aded
Huzûr‑ı Sâmî‑i Hazret‑i Sadâret‑penâhîye
Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir
Kânûn‑ı Esasî'nin i‘lânı ve hafiyeliğin ve
muhassasâtının ilgâsı hasebiyle bazı sefârât‑ı
seniyye ve şehbenderliklere i‘tâ olunmakda
olan hafiye tahsisâtının i‘tâsına mahal kalma‑
mış olduğundan leffen takdim kılınan iki kıt‘a
pusulada muharrer muhassasâtın Temmuz'un
on birinden itibaren kat‘ı Rüsûmât Emânet‑i
Celîlesiyle Bank‑ı Osmanî İdaresi'ne tebliğ

kılınmış ve iktizâ eden sefârât‑ı seniyye ve
şehbenderliklerle Bulgaristan Komiserliği'ne
ma‘lûmât verilmiş olmakla arz‑ı ma‘lûmâta ibti‑
dâr olundu. Emr u fermân hazret‑i veliyyü'l‑em
rindir.
Fî 12 Receb sene [1]326 ve fî 27 Temmuz
sene [1]324
Hariciye Nâzırı

**

Tevfîk

Bâb‑ı Âlî
Daire‑i Hariciye
Mektûbî Kalemi
Aded
Londra Sefâret‑i Seniyyesi hafiye tahsisâtı
Atina Sefâret‑i Seniyyesi hafiye tahsisâtı
Belgrad Sefâret‑i Seniyyesi hafiye tahsisâtı
Viyana Sefâret‑i Seniyyesi hafiye tahsisâtı
Cenevre1 Şehbenderhânesi hafiye tahsisâtı
Niş Şehbenderhânesi hafiye tahsisâtı
Vranye2 Şehbenderhânesi hafiye tahsisâtı
Bulgaristan Komiserliği tahsisât‑ı fevakalâdesi
Bulgaristan hafiye tahsisâtı
[Toplam]

Kuruş
4.250
2.601
1.473
205
850
250
300
5.000
3.060
17.989

1 Genève (İsviçre).
2 Vranje (Sırbistan).
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**
Bâb‑ı Âlî
Daire‑i Hariciye
Mektûbî Kalemi
Aded
Kuruş
Oryan gazetesi muhassasâtı, Bank‑ı Osmanî vasıtasıyla

4.420

Berlin'den Alman Gazeteler Müfettişliği muhassasâtı, Bank‑ı Osmanî
vasıtasıyla

1.192

Yenişehir1 Şehbenderliği hafiye muhassasâtı, hâsılât‑ı mahalliyeden

500

Tırhala2 Şehbenderliği hafiye muhassasâtı

500

Korfu Şehbenderliği hafiye muhassasâtı

700

Golos3 Şehbenderliği hafiye muhassasâtı

500

Vranye Şehbenderliği hafiye muhassasâtı

300

Niş Şehbenderliği hafiye muhassasâtı

500

Tiflis Şehbenderliği hafiye muhassasâtı

425

Kars Şehbenderliği hafiye muhassasâtı

500

Para

**

Sadâret‑i Uzmâ Mektûbî Kalemi
Tarih‑i Tebyizi: 13 Receb sene [1]326 ‑ 28 Temmuz sene [1]324
Tezkire

Maliye Nezâret‑i Celîlesine
Kânûn‑ı Esasî'nin i‘lânı ve hafiyeliğin ve
muhassasâtının ilgâsı hasebiyle bazı sefârât‑ı
seniyyeye ve şehbenderliklere verilmekde olan
hafiye tahsisâtının i‘tâsına mahal kalmadığın‑
dan bahisle suretleri leffen savb‑ı devletlerine
gönderilen iki kıt‘a pusulada muharrer muhas‑
sasâtın Temmuz'un on birinden itibaren kat‘ı

1 Larissa (Yunanistan).
2 Trikala (Yunanistan).

Rüsûmât Emânet‑i Celîlesiyle Osmanlı Bankası
İdaresi'ne inbâ ve icab eden sefârât‑ı seniyye ve
şehbenderlikler ile Bulgaristan Komiserliği'ne
ma‘lûmât i‘tâ edildiği Hariciye Nezâret‑i Celîle‑
sinden bildirilmesine nazaran Nezâret‑i Celîle‑
lerince de iktizâsının ifasına himmet.

3 Volos (Yunanistan).
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EMSALÜDDİN EFENDİ'NİN JURNALCİLİKTEN DOLAYI ASKERLİK MESLEĞİNDEN
ÇIKARILARAK SÜRGÜNE GÖNDERİLMESİ

Tophane Kanun Kolağalığı'ndan kadro harici kalmış olan Emsalüddin Efendi'nin,
Tophane eski Nazırı Zeki Bey'e kapılanıp jurnalcilik yapmasından dolayı İkinci Divan-ı
Harp tarafından askerlik mesleğinden çıkarılmasına ve uygun bir yere sürülmesine karar
verildiği ve Kayseri'ye gönderildiği.
4 Temmuz 1909

Mektûbî Kalemi'ne Mahsûs
Tarih‑i Tebyîzi: 21 Haziran sene [1]325
Evrâk Numarası: 281
Dosya Numarası: 1209

Kayseri Sancağı Mutasarrıflığına
Tophâne Kanun Kolağalığı'ndan kadro
haricinde kalmış olan Emsâlüddin Efendi'nin1
Tophâne Nâzır‑ı esbakı Zeki Efendi'ye bi'l‑in‑
tisab jurnalcilik silk‑i menfûruna cür’eti sâbit
olmasıyla silk‑i askerîden tard ile mevâki‘‑i mü‑
nasibeden birine teb‘îdine dair İkinci Divân‑ı
Harb‑i Örfî'den verilen hüküm ve kararın
irâde‑i seniyye‑i mülûkâneye iktirân eylediği
Sadâret‑i Uzmâdan tebliğ buyurulmuş oldu‑
ğu Hareket Ordusu Kumandanlığı'ndan izbâr
ve ber‑mantûk‑ı irâde‑i seniyye‑i mülûkâne

ale'l‑usul muamele‑i tardiyesinin icrasından
sonra münasib görülecek mahalle teb‘îdi zım‑
nında zâbıtaya teslimi Tophâne‑i Âmire Nezâ‑
ret‑i Aliyyesine iş‘âr edildiği Harbiye Nezâret‑i
Aliyyesinden bâ‑tezkire bildirildiğinden bahis‑
le icra‑yı icabı Dahiliye Nezâret‑i Celîlesinden
iş‘âr buyurulmuş ve me’mûr masrafı kendi tara‑
fından tesviye olunarak ve merkûm Emsâlüd‑
din Efendi Ankara Vilâyeti vasıtasıyla me’mûra
terfîkan ol canibe i‘zâm kılınmış olmakla icra‑yı
icabı ve vusûlünün inbâsı bâbında.

1 Adı geçenin 2 Muharrem 1317 (13 Mayıs 1899) tarihinde
dördüncü rütbeden Osmanlı nişanı ile ödüllendirildiğine
dair belge için bkz. BOA, İ. TAL, 175/3.
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ERMENİLERİN SAVAŞ SIRASINDA İZLEYECEKLERİ HAREKET TARZINA DAİR
ALINAN İSTİHBARAT VE BU HABERİN KAYNAKLARININ GÜVENİLİRLİĞİ

Ermenilerin savaş sırasında izleyecekleri hareket tarzı hakkında Bitlis Valiliği'nin,
güvenilir olduğunu belirterek Dahiliye Nezareti'ne bildirdiği haberin kaynağının Nezaretçe
sorulması üzerine Valilik tarafından verilen cevapta; haberin Muş Mutasarrıflığı'ndan
alındığı, Mutasarrıflığın haber kaynaklarının ise Ermeni komitacılara nefret duyan,
doğru sözlü ve Osmanlılığını muhafaza etmiş biri yaşlı diğeri İdare Meclisi üyesi ve ikisi
lise öğrencisi olmak üzere dört Ermeni ile köylere tekâlif‑i harbiye toplamaya giderek
Ermenilerle sıkı temasta bulunan güvenilir dört beş Müslüman kimseler oldukları,
kaynaklar farklı olmasına rağmen verdikleri haberlerin birbirleriyle uyum içerisinde
bulunduğu, bu haberlere göre Ermeni ileri gelenlerinin; 'Ermenilerin savaş ilanına kadar
sükûnet ve itaatlerini korumaları, silahlarını köylere gelen memurlardan gizlemeleri, bu
mümkün olmazsa manastırlarda saklamaları, savaş ilan edilirse Osmanlı ordusundaki
Ermenilerin silahlarıyla birlikte düşman tarafına geçmeleri, Osmanlı Ordusu ilerlerse devlete
itaate devam etmeleri, eğer Osmanlı Ordusu geri çekilecek olursa silahlarıyla geliş gidişi
engellemeleri' kararlarını aldıkları hususlarının yer almakta olduğu.
18 Eylül 1914 ‑ 27 Eylül 1914

Telgrafnâme
Mahreci: Bitlis
Numara: 15786
Fî 5 Eylül sene [1]330

Dahiliye Nezâret‑i Celîlesine
Ermeni mütefekkirîni arasında son günler‑
de verilen karar ve icra edilen telkinât; "harb
i‘lânına kadar sükûnet ve itaatlerini muhafaza et‑
mek ve harb i‘lân edilirse Ordudaki efrâdın silahla‑
rıyla düşman tarafına iltica eylemeleri ve Ordumuz
ilerlerse sükûn ve itaatin muhafazası ve Ordumuz
ric‘at ederse silahlanıp çete hâline geçerek muvâre‑
dât ve münasebâtı işkâl eylemeleri" merkezinde

bulunduğu istıtlâât‑ı mahsûsa‑i mevsûkaya
müsteniden Muş Mutasarrıflığından bildi‑
rilmiştir. Üçüncü Ordu Kumandanlığına da
ma‘lûmât verilmiştir.
Fi 5 Eylül sene [1]330
Bitlis Valisi
Mustafa

***
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Telgrafnâme
Mahreci: Bitlis
Numara: 16369
Fî 14 Eylül sene [1]330

Bizzat hall buyurulacaktır.

Dahiliye Nezâretine
Ce[vab‑ı] 8 Eylül sene [1]330:
İstıtlâât‑ı mahsûsa‑i mevsûkanın neden iba‑
ret olduğunu emr‑i âlîleri vechile Muş Muta‑
sarrıfı Servet Bey'den sordum. Eski Osmanlılığı
gâib etmemiş sıdk‑ı kelâmıyla Ermeni komita‑
cılarına nefret ve husumetle bakmakta bulun‑
muş olan ve isimleri ayrı ayrı bildirilen zevât ki;
ihtiyar bir Ermeni ile Meclis‑i İdare azâsından
diğer bir Ermeni ve Mekteb‑i İdadî talebesin‑
den iki Ermeni çocuğu ile şâyân‑ı emn ü itimad
olup tekâlîf‑i harbiye cem‘i için kurâya gönderi‑
len ve Ermenilerle ziyade temasta bulunan dört
beş İslâmdan ibarettir. Bunlar vasıtasıyla elde
edilen istıtlââtın, menâbiin tenevvü‘ ve ihtisârı‑
na rağmen, cümlesi yekdiğerine tevâfuk etmiş
ve bu vechile mevsûkıyeti tahakkuk ve teeyyüd
eylemiştir. Tarassudâtın birçok vesâit ile icrası‑
na tevessül edilmesinin esbâbını da ber‑vech‑i
âtî arz ediyorum:
Evvelce arz eylediğim vechile seferberlik i‘lâ‑
nının birinci ve ikinci haftalarında Müslüman‑
lar Almanların muzafferiyeti arzusunu Erme‑
niler ise Rusların muhakkak addettikleri gâlibi‑
yeti temenniyâtını izhâr eylemeleriyle İslâmlar
ile Ermeniler arasında bir tebâyün‑i hissiyât
meydan almış ve aynı zamanda Ermenilerin
hâlleri nazar‑ı dikkati câlib bulunmuş idi. Er‑
meni komitaları rüesâsının tarassud‑ı ahvâlleri
cânib‑i sâmîlerinden emr u iş‘âr buyurulması
ve tam o sırada Van Mebûsu Vramyan'ın Muş
Murahhası Taşnak Murahhası Rupen ve Bitlis
Murahhası Ermenak ile beraber Erzurum'dan
Muş'a hareketleri şâyân‑ı dikkat olduğundan
ahvâllerinin tarassudu Erzurum Vilâyetinden
bildirilmiş ve her üçünün Muş'taki Çanlı Ma‑
nastırı'na gelerek Ermeni ileri gelenlerini oraya
davet eylemesi ve Muş Ermeni Murahhasa‑
sı'nın seferberlik ibtidâsındaki ahvâli, vilâyet
dahilinde ve bilhassa her yerden ziyade Erme‑
nisi kesîr olan Muş ve civarında tarassudât ve
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tefahhusâtın teşyîd ve te’yidi lüzumunu hâsıl
eylemiştir. Tebligât ve telkinât‑ı vâkıanın müc‑
melen tekrar arzını münasib görüyorum:
Evvelâ; Ermeniler silahlarını ahvâl‑i hâzıra‑
ya binâen sık sık köylere gidip gelmekte olan
me’mûrlara göstermemek için gizleyecekler,
köylerine saklamağa muvaffak olamazlar ise
manastırlarda hıfz edeceklerdir.
Sâniyen; Rusya Devleti'yle harb i‘lân olu‑
nuncaya kadar muhafaza‑i sükûn edecekler.
Sâlisen; Harb i‘lân edilmezse muhafaza‑i
sükûn ve itaatte devam eyleyeceklerdir.
Râbian; Harb i‘lân olunursa Ordudaki Er‑
meni efrâd silahlarıyla beraber düşman tarafına
geçeceklerdir.
Hâmisen; Ordumuz düşman arazisine ilerle‑
meğe muvaffak olursa davete intizâren muha‑
faza‑i sükûnette devam edeceklerdir.
Sâdisen; Ordumuz ric‘at ederse Ermeni köy‑
lüleri mümkün olduğu kadar Kürtlere karşı
tedafüî vaziyet alıp aynı zamanda silahlarıyla
mevâridât‑ı askeriyeyi mürûr ve ubûru işkâle
çalışacaklardır.
Maamâfih harb i‘lân edilirse yeni hatt‑ı ha‑
reketleri tayin ve tebliğ edileceği ilâve ve harb‑i
umumînin vaziyeti suret‑i kat‘iyede taayyün
edinceye kadar gâlib ve mağlubdan bahs ve iz‑
hâr‑ı hissiyât etmemeleri ve Hükûmetin taleb
edeceği tekâlîf‑i harbiyeyi i‘tâdan hiçbir suretle
imtinâ‘ eylememeleri de köylülere ihtar edil‑
miştir.
Köylülerden bir kısmı bu tebligâta harfi
harfine riâyet etmeyecekleri, bazılarının tebli‑
gât‑ı mezkûreyi müstehziyâne işâa etmeleriyle
anlaşılıyor. Ancak komita mensubîni bu tebli‑
gâta sâdık kalacaklardır. Bu tebligât mevsûk ve
mühim olmakla beraber bittab‘ isbatı müşkil
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ve muhâldir. Çünkü vesâik‑ı tahrîriye yoktur.
Her vakit ketmi kâbil olan akvâle müsteniddir.
Aynı telkinât Erzurum vilâyetindeki [köyler ve
Erzurum(?)] ile Muş arasındaki köylerde de ol‑
muştur. Köylüler el‑hâletü hâzihî tamamen sâ‑
kin ve mutî‘ görünüyorlar. Kasabalılar me’yûs
ve mütereddid durmakta ve Rusya Konsolosu

zaferler i‘lân ettikçe sevinmektedirler. Bu istıt‑
lââta karşı buraca tedâbîr‑i lâzımeye tevessül
edildiğini arz eylerim.
Fi 14 Eylül sene [1]330
Bitlis Valisi
Mustafa

DH. ŞFR, 442/36
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ASKERÎ SIRLARI İFŞA, CASUSLUK VE SAVAŞTA İHANET EDENLER HAKKINDA
GEÇİCİ KANUN

Askerî sırları ifşa, casusluk ve savaşta ihanet edenler hakkında Harbiye Nezaretince
hazırlanıp Şura-yı Devletçe tashih edilen ve Meclis-i Umumî'nin birleşiminde kanun
haline getirilmesi teklif olunmak üzere yürürlüğe konulan geçici kanun.
29 Ekim 1914

Bâb‑ı Âlî
Meclis‑i Mahsûs
2018
Şûrâ‑yı Devlet Tanzimat Dairesi'den i‘tâ ve
miyâne‑i bendegânemizde melfufuyla mütâ‑
laa olunan mazbatada muharrer olduğu üzere
esrar‑ı askeriyeyi ifşâ ve casusluk ve hıyanet‑i
harbiye irtikâb eyleyenler hakkında el‑yevm
mer‘iyyü'l‑icra bulunan Askerî Ceza Kânûnnâ‑
mesi'ne zeyl edilmek üzere Harbiye Nezâreti'n‑
ce tanzim ve isrâ kılınmış olan lâyiha‑i kânû‑
niyye mündericatında Şûrâ‑yı Devlet'çe icra
edilmiş olan ta‘dîlât ve tashihât münasib gö‑
rünmüş ve lâyiha‑i mezkûrenin bazı mevâddı

hey’et‑i âcizânemizce muktezâ‑yı hâle göre
ta‘dîl edilmiş olduğundan Meclis‑i Umûmî'nin
ictimâında kânûniyeti teklif olunmak üzere
muvakkaten mevki‘‑i mer‘iyyete vaz‘ı bi't‑te‑
zekkür sâlifü'l‑beyân mazbata lâyiha‑i mezbû‑
renin nüsha‑i mübeyyezasıyla arz ve takdim
kılınmış olmakla kâtıbe‑i ahvâlde emr u fermân
hazret‑i veliyyü'l‑emr efendimizindir.
Fî 8 Zilhicce sene [1]332 / Fî 15 Teşrîn‑i
Evvel sene [1]330
(Meclis‑i Mahsûs azâlarının imzaları)

**
Esrar‑ı Askeriyeyi İfşâ ve Casusluk ve Hıyanet‑i Harbiye Hakkında Kanun‑ı Muvakkat
Birinci Madde: Esrar‑ı askeriye memleke‑
tin emniyeti nokta‑i nazarından gizli tutulması
lâzım gelen muharrerât ve evâmir ve talimât
ve eşkâl ve işarât ve istihbarat ve sair her türlü
mevâd ve ma‘lûmât ve kütüb ve resâil‑i askeri‑
yedir. Bunlardan başka her mevki‘de berrî veya
bahrî en büyük makam‑ı askerînin memleketin
emniyetine müteallik olarak gizli tutulmasını
emretdiği bi'l‑cümle mevâd ve ma‘lûmât dahi
ale'l‑ıtlâk esrar‑ı askeriyeden ma‘dûddur.
İkinci Madde: Vâsıl‑ı ıttılâı olan esrar‑ı as‑
keriyeden birini âhara ifşâ eden kimse üç aydan
üç seneye kadar hapsedilir.

Üçüncü Madde: Esrar‑ı askeriyeden bi‑
rini âharın ıttılâına bi'l‑ihtiyar îsâl edip de bu
sebeble memleketin emniyetini tehlikeye ilkâ
eden üç seneden on seneye kadar muvakkaten
küreğe konulur. Esrar‑ı askeriyeden birini âha‑
rın ıttılâına bi'l‑ihtiyar îsâl edip de bu keyfiyet
memleketin emniyeti için mühim bir tehlikeyi
mûcib olmuş ve fâil‑i cürm işbu tehlikeli sırra
âharı muttali‘ etmeden evvel idrake muktedir
bulunmuş veya fâil‑i cürm sırra hasbe'l‑vazi‑
fe veya tecessüs suretiyle kesb‑i ıttılâ‘ eylemiş
ise müebbeden veya beş seneden ekall olma‑
mak üzere muvakkaten küreğe konulur. Mek‑
tûm ve hafî bir hareket‑i askeriye tasmimine
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müteallik esrardan birine resmen muttali‘ olup
da ecnebi veya düşman me’mûrlarından birine
ifşâ edenler hakkındaki Kanun‑ı Ceza'nın elli
ikinci maddesi hükmü mahfuzdur.
Dördüncü Madde: Esrar‑ı askeriyeden bi‑
rini memleketin emniyetini tehlikeye ma‘rûz
bırakacak bir vasıta makamında isti‘mâl etmek
maksadıyla istihsâl eden üç seneden on seneye
kadar muvakkaten küreğe konulur. Ve medâr‑ı
tahfîf‑i ceza esbâb ve ahvâlin vücudu takdirin‑
de bir seneden üç seneye kadar hapis cezasıyla
mücâzât edilir. Fâil‑i cürm bu sırrı vazife ve
salâhiyet haricinde ve fakat nüfuz‑ı mevki‘ ve
me’mûriyetinden bi'l‑istifade istihsâl etmiş ise
kürek cezası beş seneden ekall hükmedilemez.
Beşinci Madde: Mevâdd‑ı sabıkada mezkûr
ef‘âle teşebbüs dahi cürmdür. Fi‘l cinayet nev‘in‑
den olduğu suretde mücâzât Kanun‑ı Umumî‑i
Ceza'nın ahkâm‑ı umumiyesine tâbidir. Cünha
nev‘inden olduğu suretde ceza ba‘de't‑tayin nıs‑
fından sülüsüne kadar tenzîl edilir.
Altıncı Madde: İşbu kanunnamenin üçün‑
cü ve dördüncü ve on dördüncü maddeleriyle
Askerî Ceza Kanunnamesi'nin ikinci babının
birinci faslında beyân olunan cerâimin icrası‑
nı aharla kararlaşdıran veya cerâim‑i mezkû‑
renin esbâb ve vesâit‑i îkâını ihzâr ve tedarik
eden kimse cürm tam vâki veya dâî‑i mücâzât
teşebbüs derecesine vâsıl olmadığı takdirde
beş seneye kadar küreğe konulur. Ve medâr‑ı
tahfîf‑i ceza ahval ve esbâbın vücudu takdirinde
üç aydan ekall olmamak üzere hapsedilir. Şu ka‑
dar ki; cürm‑i mezkûrda ber‑vech‑i muharrer
hem‑fi‘l veya şerîk olup da hükûmetçe tahar‑
riyat ve takibâta başlanmadan evvel keyfiyeti
veya şürekâ‑yı töhmeti me’mûrîn‑i devlete ih‑
bar edenler veyahud taharriyat ve takibâta şürû‘
olundukdan sonra cürmün men‘‑i vukûu veya
şerîk‑i töhmetlerin tevkifi esbâbını ihzâr eyle‑
yenler mücâzâtdan ma‘fuvdur.

müessesât‑ı askeriyede veya bunların menâtık‑ı
emniyeti dahilinde ve donanma veya orduya
mensub her türlü sefînede veya Osmanlı kara‑
suları ve dahilî denizlerinde me’mûrîn‑i devlet‑
den birine isim ve sıfat ve tâbiiyet ve ikametgâh
el‑hâsıl tayin‑i hüviyete medâr olacak sair ahval
ve evsafı hakkında hilâf‑ı hakikat ifadâtda bulu‑
nan şahıs iki aydan bir seneye kadar hapsolunur
veya yirmi aded yüzlük Osmanlı altunundan
yüz aded yüzlük Osmanlı altununa kadar ce‑
za‑yı nakdîye mahkûm edilir. Bu fi‘l ancak sual
salâhiyetine haiz olanlara karşı vâki olduğu su‑
retde mûcib‑i mücâzâtdır.
Dokuzuncu Madde: İhmal ve lâ‑kaydî
veya tedbirsizlik neticesi olarak esrar‑ı aske‑
riyeden birine âharın muttali‘ olmasına sebeb
olan ve bu suretle memleketin emniyetini teh‑
likeye ma‘rûz kılan kırk beş günden üç seneye
kadar hapsolunur veya on beş yüzlük Osmanlı
altunundan üç yüz aded Osmanlı altununa ka‑
dar ceza‑yı nakdîye mahkûm edilir.
Onuncu Madde: İşbu kanunnamenin dör‑
düncü ve altıncı ve on dördüncü maddeleriyle
Askerî Ceza Kanunnamesi'nin ikinci babının
birinci faslında beyân olunan cerâimin îkâ‘ edi‑
leceği hakkında cürmün fi‘le çıkmasına mâni
olabilecek kadar müddet evvel suret‑i mev‑
sukada ma‘lûmât alıp da vaktiyle me’mûrîn‑i
devlete ihbar eylemekde ihmal edenler cürmün
veya müstelzim‑i ceza teşebbüsün vukûu hâlin‑
de altı aydan ekall olmamak üzere hapsedilir.
On Birinci Madde: İşbu kanunda ta‘dâd
olunan cerâimden birinin tahkikât ve takibâtı
esnada işbu tahkikât ve takibâta müteallik işa‑
atda bulunan kırk beş günden bir seneye kadar
hapsolunur veya on aded yüzlük Osmanlı altu‑
nundan elli aded yüzlük Osmanlı altununa ka‑
dar ceza‑yı nakdîye mahkûm edilir.

Yedinci Madde: Ecnebi bir hükûmet men‑
faatine icra‑yı faaliyet eden bir şahıs ile esrar‑ı
askeriye tevdîi niyetine binâen münasebetde bu‑
lunan üç aydan ekall olmamak üzere hapsedilir.

On İkinci Madde: Ef‘âl‑i âtiye kırk beş
günden üç aya kadar haps veya on yüzlük Os‑
manlı altunundan yirmi beş yüzlük Osmanlı
altununa kadar ceza‑yı nakdî ile mahkûmiyeti
müstelzimdir:

Sekizinci Madde: Bir kal‘a veya harb li‑
manında veyahud kadim veya hâdis her nevi

1‑ Memnûiyet‑i duhûlü her ne tarz ve su‑
retle olursa olsun belli edilmiş bulunan her nevi
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makam ve mebânî ve müessesât‑ı askeriyeden
birine veya bunların menâtık‑ı emniyetine ve‑
yahud ordu veya donanmaya mensub bir gemi‑
ye bilâ‑salâhiyet ve me’zûniyet girmek.
2‑ 24 Mayıs sene [1]330 tarihli Sefâin‑i He
vâiyeye Aid Menâtık‑ı Memnûa Nizamnamesi
ahkâm ve şeraitine riâyet etmeksizin memâlik‑i
Osmaniyye'ye tarîk‑ı hevâî ile dahil olmak.
On Üçüncü Madde: Bir gûnâ mecburi‑
yet‑i sahihaya ve istihsâl‑i esrar veya casus‑
luk maksadına müstenid olmaksızın 24 Mayıs
sene [1]330 tarihli nizamname ile muayyen
menâtık‑ı memnûa sahasında bilâ‑me’zûniyet
cevelân veya menâtık‑ı mezkûreye nüzul eden
veyahud mezkûr nizamnamenin on yedin‑
ci maddesi hilafında hareket eyleyen her nevi
sefîne‑i hevâiye pilotu ve rüfekâsı üç aydan bir
seneye kadar haps ile beraber elli aded yüzlük
Osmanlı altunundan yüz elli aded yüzlük Os‑
manlı altununa kadar ceza‑yı nakdîye mahkûm
edilir ve sefîne‑i hevâiye ile muhteviyatı zabt
olunur.
On Dördüncü Madde: Düşman kuvâ‑yı
harbiyesine müzâheret veya Osmanlı ve müt‑
tefikleri kuvâ‑yı harbiyesine îrâs‑ı mazarrat
kasdıyla seferberlik esnasında cerâim‑i atiyeyi
irtikâb etmek hıyanet‑i harbiye addolunarak
fâili idam olunur:
1‑ Geçidleri veya işgal edilen mevâkii veya
Osmanlı ve müttefikleri kıtaâtını veyahud
münferid zâbit ve neferatı düşmana teslim et‑
mek veya teslime sebeb olmak.
2‑ İstihkâm inşaâtını veyahud ordu veya
donanmaya mensub sefîneleri ve sair süfün‑i
hümâyunu ve veznelerle anbar ve depoları veya
ihtiyât esliha ve malzeme‑i nariyeyi veyahud
ihtiyât malzeme‑i harbiyeyi düşmana teslim
etmek veya teslime sebeb olmak veyahud ge‑
rek bunların ve gerek köprülerle demiryolla‑
rını düşman nef‘ine tahrib eylemek veya gayr‑i
kâbil‑i isti‘mâl bir hâle getirmek.
3‑ Ordu veya donanmaya mensub eşhâsı her
ne suretle olursa olsun götürüp düşmana teslim
etmek veyahud Osmanlı ve müttefikleri aske‑
rini düşman tarafına geçmeğe teşvik eylemek.

4‑ Harekât‑ı askeriye veyahud kale ve mevâ‑
ki‘‑i müstahkeme planlarını düşmana veya düş‑
man nef‘ine âhara ifşâ ve i‘tâ etmek.
5‑ Casusluk etmek yani düşmanın tervîc‑i
makâsıdı için onunla muhabere ve münasebet‑
de bulunmak veya düşman faidesi için istihsâl‑i
ma‘lûmât teşebbüsatında bulunmak veyahud
casusu bilerek kabul ve ihfâ eylemek ve ef‘âline
sühûlet ve muâvenet göstermek.
6‑ Osmanlı veya müttefikleri askerini fesad
ve isyana teşvik etmek.
7‑ Yolları veya telgraf ve sair muhabere hu‑
tutunu veyahud telgrafhâneler ve sair her nevi
muhabere merkez ve mevki‘lerini tahrib etmek
veya gayr‑i kâbil‑i isti‘mâl bir hâle getirmek.
8‑ Parolayı veya parola işaretini veyahud
nöbetçilere ve karakollara mahsus ve mahrem
talimât ve tenbihatı düşmana veya düşman
nef‘ine âhara ihbar etmek.
9‑ Düşman ve müsellah eşkıya karşısında
kasden yanlış ihbarat veya hizmete aid yanlış
tebligâtda bulunmak veyahud bunların suret‑i
sahihada ihbar ve tebliğinde ihmal ve imhâl et‑
mek.
10‑ Osmanlı ve müttefikleri kıtaâtına karşı
olan teşebbüsat‑ı askeriyesinde düşmana kıla‑
vuzluk etmek veyahud Osmanlı ve müttefikleri
kıtaâtına kılavuzluk ederken yanlış yola sevk
eylemek veya her ne suretle olursa olsun düş‑
mana hizmet ve muâvenetde bulunmak.
11‑ Düşman veya müsellah eşkıya karşı‑
sında kıtaâtı tehyîc edecek veya yanlış harekât
ve ef‘âle sevk eyleyecek tarzda işaret‑i askeriye
vermek veyahud firara davet ve teşvik etmek
veya dağılmış askeri toplanmasına mâni olmak.
12‑ İdare‑i harbe taalluk eden hususatda
ecnebi ordu ve donanmasına veyahud ecnebi
memleketine mensub eşhâs ile münasebâtda
bulunmak veya bu münasebâtı teshîl etmek.
13‑ Düşman veya müsellah eşkıya beyan‑
namelerini ve i‘lânnamelerini ordu dahilinde
kasden neşr ve tevzî‘ etmek.
14‑ Üserâ‑yı harbiyeyi serbest bırakmak.
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15‑ Muhaberâtda müsta‘mel işaretleri hâvî
bir mecmuayı veya bunun bir kısmını düşmana
i‘tâ ve ihbar etmek. Tahfîf‑i cezayı mûcib esbâb
ve ahvâlin vücudu takdirinde mücrim müebbe‑
den veya on seneden ekall olmamak üzere mu‑
vakkaten küreğe konulur.
On Beşinci Madde: Kanun‑ı Umumî‑i Ce‑
za'nın on ikinci ve on üçüncü ve on dördüncü
maddeleri ahkâmı işbu kanunnamede zikrolu‑
nan cerâim hakkında hüküm ve tatbik olunur.
Ve fâil‑i cürm me’mûrînden ise tard olunarak
müebbeden rütbe ve me’mûriyetden mahrum
edilir.
On Altıncı Madde: İşbu kanunnamede
mezkûr cerâim mahkûmînin cürmü icra için
bir şey almış ise aldığı şey aynen veya bedelen
istirdâd olunur.

olsun seferberlik esnasında veyahud mensu‑
bîn‑i askeriye tarafından hazarda îkâ‘ edildiği
hâlde fâillerinin muhakemesi Divan‑ı Harblere
aid olacağı gibi cürmde mensubîn‑i askeriyeden
birinin iştiraki takdirinde dahi fâiller Divan‑ı
Harbde muhakeme edilir. Cerâim‑i mezkûre
vakt‑i hazarda mensubîn‑i askeriyenin mâa‑
dâsı tarafından îkâ‘ edildiği hâlde bu misillüler
mehâkim‑i adliyece muhakeme olunur.
On Dokuzuncu Madde: Bi'l‑cümle kavânîn
ve nizamat‑ı cezâiyenin işbu mevâdd‑ı kanuni‑
yeye muhalif bulunan ahkâmı mefsûhdur.
Yirminci Madde: İşbu mevâdd‑ı kanuniye
neşrolunduğunun ertesi gününden mer‘îdir.
Yirmi Birinci Madde: İşbu mevâdd‑ı ka‑
nuniyenin icra‑yı ahkâmına Harbiye ve Adliye
ve Bahriye nâzırları me’mûrdur.

On Yedinci Madde: Usul‑i Muhakemât‑ı
Cezaiye Kanunu'nun beşinci ve altıncı madde‑
leri ahkâmı işbu kanunnamede mezkûr cünha
ve cinayet mürtekibleri hakkında dahi cârîdir.

Meclis‑i Umumî'nin in‘ikadında kanuniyeti
teklif olunmak üzere işbu layihanın muvakka‑
ten mer‘iyetini ve kavânîn‑i devlete ilavesini
irade eyledim.

On Sekizinci Madde: Mevâdd‑ı sabıkada
zikrolunan cerâim her kim tarafından olursa

Fî 9 Zilhicce sene [1]332 / Fî 16 Teşrîn‑i
Evvel sene [1]330
Mehmed Reşad

Bahriye Nâzırı
Ahmed Cemal

Adliye Nâzırı
İbrahim

Harbiye Nâzırı
Enver

Sadrazam
Mehmed Saîd
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TEŞKİLAT-I MAHSÛSA VE JANDARMA MENSUBU BAZI KİŞİLERİN MADALYA İLE
ÖDÜLLENDİRİLMELERİ

Teşkilat‑ı Mahsûsa'nın Erzurum görevlisi Bahaeddin Şakir ve Batum görevlileri Yakup
Cemil, Rıza ve Nail beyler ile Van Jandarma Fırkası Kumandanı Kâzım Bey'in gümüş
imtiyaz muharebe madalyaları verilerek ödüllendirilmelerine dair irade-i seniyye.
12 Ocak 1915

Harbiye Nezâreti
Tahrirât Dairesi
Tahrirât Kalemi
2569
İrade‑i Seniyye
Erzurum'da Teşkilat‑ı Mahsûsa'ya me’mûr
İşbu irâde‑i seniyyenin icrasına Harbiye Nâ‑
Bahaeddin Şakir ve Batum civarındaki teşkilata
zırı me’mûrdur.
me’mûr Yakub Cemil ve Rıza ve Nail ve Van
Fî 25 Safer sene 1333 / Fî 30 Kânûn‑ı Evvel
Jandarma Fırkası Kumandanı Kâzım beylerin
sene 1330
gümüş imtiyaz muharebe madalyaları i‘tâsıyla
taltifleri icra kılınmışdır.
Mehmed Reşad
Harbiye Nâzırı Vekili
Talat

Sadrazam
Mehmed Saîd
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ŞİFRELİ YAZIŞMALARIN DERECELENDİRME KRİTERLERİ VE KULLANILACAK
İFADELER

Şifre haberleşmesinin güvenilir ellerde ve düzenli bir şekilde cereyan etmesi için, devlete
ait gizli ve açıklanmasında mahzur bulunan hususları ihtiva eden şifre yazıların üzerine
'Gayet mahremdir. Bizzat hallolunacaktır.', aciliyeti olan konuları ihtiva eden şifre yazıların
üzerine 'Müsta‘cel' ibarelerinin yazılması, diğer şifre yazıların üzerine ise herhangi bir
işaret konulmamasına dair Dahiliye Nezareti tarafından bütün valilik ve mutasarrıflıklara
gönderilen genelge.
9 Şubat 1915

Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs
Umûm: 998

Şifre

Edirne, Erzurum, Adana, Ankara, Aydın, Bitlis, Basra, Bağdâd, Beyrût, Hicâz, Haleb, Hüdâvendigâr,
Diyârbekir, Suriye, Sivas, Trabzon, Kastamonu, Konya, Mamuretülaziz, Musul, Van, Yemen vilâyetlerine;
Urfa, Karahisâr-ı Sâhib, İzmit, Bolu, Canik, Çatalca, Zor, Asir, Karesi, Kudüs-i Şerîf, Kal‘a-i Sultâniye,
Menteşe, Teke, Kayseri mutasarrıflıklarına;
Medîne-i Münevvere Muhâfızlığı'na
Şifre muhâberâtının en emîn ve mahrem
ellerde ve sûret-i muntazamada hüsn-i cereyâ‑
nını te’mîn için müttehaz tedâbîr cümlesinden
olarak mevâdd-ı âtiye de usûl ittihâz kılındı.
1 - Devlet'in serâir-i siyâsiyye ve askeriyye‑
sine müteallik ve ifşâsında mahâzîr-i mühimme
tevellüdü melhûz olan şifrelerin bâlâsına "Gâyet
mahremdir. Bizzât halledilecekdir." ibâresi yazıla‑
cakdır.
2- Bu kabîl şifreler buraca bizzât hall ü akd
edilmekde olduğundan bu cihet te’mîn olunmak
ve lede'l-îcâb bir müddet-i cüz’iyye te’hîrinde
beis olup olmadığı anlaşılmak üzere şifre muh‑

teviyâtı bir dakîka bile teehhura mütehammil
değilse ibâre-i mezkûrenin yerine "Müsta‘cel"
işâreti konulacakdır.
3- İşbu işârât ile buradan çekilen telgrafnâ‑
melerin hall ü akdi bizzât tarafınızdan icrâ edil‑
melidir. Alelâde tahrîrât-ı mahremâneyi muh‑
tevî şifrelere işâret konulmayacakdır.
Bu üç mâddenin aynen tatbîkına itinâ buyu‑
rulması ta‘mîmen teblîğ olunur.
Fî 27 Kânûnısânî sene [1]330
Nâzır
Talat
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CASUSLUK YAPTIKLARI MAHKEMECE SABİT GÖRÜLEN LÜBNANLI BAZI KİŞİLER
HAKKINDA VERİLEN İDAM KARARLARI

Düşman lehine casusluk yapmak ve askerî sırları ifşa etmek gibi suçlardan dolayı Beyrut
Divan‑ı Harb‑i Örfîsi tarafından haklarında idam cezası verilen kişilerin cezalarının
Sultan Mehmed Reşad tarafından onaylandığına dair irade‑i seniyye ve irade‑i seniyye
layihası suretleri.
11 Mayıs 1915

2898
İrade‑i seniyye suretidir.
Cebel‑i Lübnan'ın Sinnü'l‑fil karyesinde
mukim Marunî ruhbanından olup casusluk‑
da bulunduğu bi'l‑muhakeme sâbit olan Yu‑
suf El‑Hâbb'ın idamına dair Beyrut2 Divan‑ı
Harb‑i Örfîsince verilen kararın tenfizini irade
eyledim.

Bu irâde‑i seniyyenin icrasına Harbiye Nâ‑
zırı me’mûrdur.

1

Fî 15 Rebîülâhir sene [1]333 / Fî 17 Şubat
sene [1]330
Mehmed Reşad

Harbiye Nâzırı
Enver

Sadrazam
Mehmed Saîd

**
Harbiye Nezâreti
Tahrirât Dairesi
Tahrirât Kalemi
98
İrade‑i seniyye layihası suretidir.
Dâmûr3 sahiline gelen düşman zırhlısının
istimbotuyla karaya çıkarak casusluk eylediği
bi'l‑muhakeme sâbit olan Cebel‑i Lübnan'ın
Abeye4 karyesinden Necib İlyas El‑Haddâd'ın
esrar‑ı askeriyeyi ifşâ edenler hakkındaki ka‑
nun‑ı muvakkatin on dördüncü maddesinin
beşinci fıkrasına tevfîkan idamına dair Beyrut

Vilâyeti Divan‑ı Harb‑i Örfîsi'nden gıyâben ve‑
rilen karar tasdik edilmişdir.
İşbu irâde‑i seniyyenin icrasına Harbiye Nâ‑
zırı me’mûrdur.
Fî 15 Cumâdelûlâ sene [1]333 / Fî 18 Mart
sene [1]331
Mehmed Reşad

Başkumandan Vekili
ve Harbiye Nâzırı
Enver
1 Sin El Fil (Lübnan).
2 Beirut (Lübnan).

Sadrazam
Mehmed Saîd

**
3 Damour (Lübnan).
4 Abey (Lübnan).
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Harbiye Nezâreti
Tahrirât Dairesi
Tahrirât Kalemi
287

İrade‑i seniyye suretidir.

Beyrut'da münteşir ve Fransız menâfiine hâ‑
dim Es‑Sebat ve Revvil 1 gazetelerinin Başmuhar‑
riri olup Mısır'a firar ve El‑Mukattam gazetesin‑
de Devlet‑i Aliyye aleyhinde makalât neşretdiği
gibi gerek İngilizlerin menfaati hususunda ve
gerek Beyrut sevahiline yanaşan düşman zırh‑
lısında casusluk eylediği bi'l‑muhakeme sâbit
olan Cebel‑i Lübnan'ın Zuk2 karyesinden Ha‑
lil Zeyne'nin ol bâbdaki kanunun on dördüncü
maddesinin beşinci fıkrasına tevfîkan idamına

dair Beyrut Divan‑ı Harb‑i Örfîsince gıyâben
i‘tâ olunan karar tasdik edilmişdir.
İşbu irâde‑i seniyyenin icrasına Harbiye Nâ‑
zırı me’mûrdur.
Fî 11 Cumâdelâhire sene [1]333 / Fî 13 Ni‑
san sene [1]331

Başkumandan Vekili
ve Harbiye Nâzırı
Enver

Mehmed Reşad
Sadrazam
Mehmed Saîd

Üzerinde şifreli evrak çıkan Samatyalı meyhaneci Kirkor Ohannes.
2

BOA. FTG. f 529.

1 Journal of Le Reveil.
2 Zouq (Lübnan).
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HEM YUNAN HEM OSMANLI PASAPORTU TAŞIYAN SELANİK DOĞUMLU BAZI
MUSEVİLERİN CASUSLUK YAPMALARI İHTİMALİNE KARŞI DİKKATLİ OLUNMASI

İstanbul'da ikamet eden Selanik doğumlu bazı Musevilerin doğum yerlerini gerekçe
gösterip Yunanlı olmaları lazım geldiğini ileri sürerek Yunan konsolosluklarından
aldıkları Yunan pasaportuyla Fransa, İtalya vs. düşman ülkelere, taşıdıkları Osmanlı
pasaportuyla da Avusturya, Almanya gibi müttefik ülkelere gittikleri haber alındığından,
Osmanlı şehbenderlerinin bunların casusluk yapma ihtimaline karşı dikkatli bulunmaları
konusunda uyarılmaları için Hariciye Nezareti'nden Osmanlı Devleti'nin Berlin, Viyana,
Atina, Sofya, Bükreş, Bern, Stokholm ve Lahey büyükelçiliklerine gönderilen genelge.
18 Mart 1916

Bâb‑ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet‑i Umumiye Müdüriyeti
Şube:
Umumî: 11
Hususî: 1
Mahremdir.

Hariciye Nezâret‑i Celîlesine
Devletli efendim hazretleri
Selanik'de tevellüd edip de İstanbul'da ihti‑
yar‑ı ikâmet eden tebaa‑i Osmaniyye'den bazı
Musevilerin hâmil oldukları nüfus tezkireleri
ve Osmanlı pasaportlarıyla Selanik'de tevellüd
eylediklerini ve binâenaleyh Yunanlı olmaları
lâzım geldiklerini iddia ederek Yunan konso‑
loshânelerinden Yunan pasaportu aldıkları ve
bu vesâikle Fransa, İtalya ve sair düvel‑i muha‑
ribe memleketlerine gidip geldikleri, diğer ta‑
rafdan Avusturya ve Almanya'ya dahi Osmanlı

tebaası sıfatıyla dâhil oldukları haber alındı‑
ğından casusluk etmeleri pek ziyade muhtemel
olan bu gibi eşhâsa karşı şehbenderhânelerin
müteyakkız bulunmaları için talimât‑ı lâzıme
i‘tâsı bâbında emr u fermân hazret‑i men le‑
hü'l‑emrindir.
Fî 1 Mart sene [1]332
Dahiliye Nâzırı
Talat

**
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Bâb‑ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr‑ı İdariye Müdüriyet‑i Umumiyesi
Numara: 10
Tarih: Fî 5 Mart sene 1332
Mahrem
Hulâsa: Tebaa‑i Osmaniyye'den bazı Museviler hakkında
ittihâzı lâzım gelen takayyüdâta dair.

Nev‘‑i müsvedde: Hariciye Nâzırı Halil Beyefendi hazretlerinden sefârât‑ı seniyyeye
Ta‘mimen

Berlin, Viyana, Atina, Sofya, Bükreş, Bern1, İstokholm2, Lahey3
79654/62 fî 20 Mart sene [1]916
Selanik'de tevellüd edip de İstanbul'da ih‑
tiyar‑ı ikâmet eden tebaa‑i Osmaniyye'den
bazı Musevilerin hâmil oldukları nüfus tezki‑
releri ve Osmanlı pasaportlarıyla Selanik'de
tevellüd eylediklerini ve binâenaleyh Yunanlı
olmaları lâzım geldiklerini iddia ederek Yunan
konsoloshânelerinden Yunan pasaportu aldık‑
ları ve bu vesâikle Fransa, İtalya ve sair düvel‑i
muharibe memleketlerine gidip geldikleri ve
diğer tarafdan Avusturya ve Almanya'ya dahi

Osmanlı tebaası sıfatıyla dâhil oldukları haber
alındığından casusluk etmeleri pek ziyade muh‑
temel olan bu gibi eşhâsa karşı şehbenderhâne‑
lerin müteyakkız bulunmaları için talimât‑ı lâ‑
zıme i‘tâsı Dahiliye Nezâret‑i Celîlesinden iş‘âr
edilmiş olmakla eşhâs‑ı merkûme hakkında
takayyüdât‑ı lâzımede bulunmalarının sefâret‑i
seniyye maiyyetinde bulunan şehbenderlere su‑
ret‑i mahremânede tebliği hususuna himmet
buyurulması bâbında.

1 Bern (İsviçre).
2 Stockhoholm (İsveç).

3 Lahey (Hollanda).
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CASUSLUĞA KARŞI TEDBİR OLMAK ÜZERE FAHİŞELERE PASAPORT VERİLMEMESİ

Düşman devletlerin vatandaşı olan fahişelerin Osmanlı ülkesinde casusluk yaptıkları
haber alındığından bunların sınırdışı edilmek üzere olduğu, bu sebeple dışarıdan bu
sıfatla Osmanlı ülkesine gelecek olanlara, tarafsız devlet vatandaşı olsalar bile pasaport
verilmemesi veya pasaportlarının vize edilmemesi hususunda Osmanlı Devleti'nin Bükreş
Büyükelçilği'nden Balçık Şehbender Vekili'ne gönderilen yazı.
29 Nisan 1916

Bükreş
Sefâret‑i Seniyyesi
Aded
31479/48
Mahremâne

Balçık1 Şehbender Vekili Ragıb Rauf Bey'e
Efendim
Düvel‑i muhâsıma tebaasından olan fahişe‑
lerin memleketimizde casusluk etdikleri istih‑
bar kılınmasına mebnî bunların hudud haricine
çıkarılması derdest bulunduğundan haricden
bu sıfatla geleceklerin bî‑taraf tebaadan olsa‑
lar dahi yedlerine pasaport verilmemesi veya

pasaportlarının vize olunmaması hususuna
himmet buyurulması bâ‑emr‑i Nezâret‑penâhî
rica olunur efendim.
Fî 29 Nisan sene [1]916
Bükreş Sefiri
Safa

1 Balchik (Bulgaristan).
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ALMANYA'NIN BAHÇEKAPI'DA AÇACAĞI İSTİHBARAT SALONUNA TELEFON
TESİSATI ÇEKİLMESİ TALEBİ

Almanya Sefâreti İstihbarat Dairesi'nin Bahçekapı'da Mercanof mağazası kiralanarak
Kurban Bayramı'na kadar açılacağını bildirdiği istihbarat salonuna telefon tesisatı
çekilmesi yönündeki talebi hakkında Hariciye Nezaretince Başkumandan Vekili Enver
Paşa'dan görüş istendiği.
2 Ekim 1916
Devlet‑i Osmaniyye
Posta ve Telgraf ve Telefon Nezâreti
Kalem‑i Mahsûs Müdüriyeti ve ( ) Kalemi
Numara
Umumî: 107250
Hususî: 157
Hariciye Nezâreti Vekâlet‑i Celîlesine
Devletli efendim hazretleri
Almanya Sefâreti tarafından Bahçekapı'da
Orozdibak Ticarethânesi1 ittisâlinde kâin sâbık
Mercanof mağazası istîcâr edilerek îd‑i adhâ‑
ya kadar bir istihbarat salonu küşâdı mukarrer
bulunduğundan bahisle mezkûr salonda tele‑
fon tesisatının da vücuda getirilmesi Sefâret‑i
müşârunileyhâ İstihbarat Dairesi Riyâsetinden

talep ve iş‘âr kılınmış olmakla bu bâbdaki re’y
ve mütâlaa‑i devletleri istifsâr olunur.
Ol bâbda emr u fermân hazret‑i men le‑
hü'l‑emrindir.
Fî 15 Eylül sene [1]332
Posta ve Telgraf ve Telefon Nâzır Vekili

**
Bâb‑ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr‑ı İdariye Müdüriyet‑i Umumiyesi
Kalem numarası: 1117
Tarih: 19 Eylül sene 1332

Ahmed Şükrü

Tezkire‑i aliyye

Nev‘‑i Müsvedde: Hariciye Nâzırı Vekili Saîd Halim Paşa hazretlerinden Başkumandan Vekili Enver Paşa hazretlerine

Almanya Sefâreti tarafından Bahçekapı'da
Orozdibak Ticarethânesi ittisâlinde kâin sâbık
Mercanof mağazası istîcâr edilerek îd‑i adhâ‑
ya kadar bir istihbarat salonu küşâdı mukarrer
bulunduğundan bahisle mezkûr salonda tele‑
fon tesisatının da vücuda getirilmesi Sefâret‑i
müşârunileyhâ İstihbarat Dairesi Riyâsetinden
talep ve iş‘âr kılındığından bahisle muktezâsının
1 Orozdibak: Au Rose de Bec. O devrin en gözde giyim ma‑
ğazalarından biri. Bkz. Ahmed Yüksel Özemre, Üsküdar
Ah Üsküdar, Kubbealtı Neşriyatı, 5. Baskı, İstanbul, 2007,
s. 111.

izbârı Posta ve Telgraf ve Telefon Nezâreti'n‑
den alınan tezkirede bildirilmekdedir.
Almanların İstanbul'un nikât‑ı muhteli‑
fesinde müteaddid istihbarat salonları küşâd
edebilmeleri mukarrer olduğu hâlde açılacak
salonlarda telefon tesisatının vücuda getirilme‑
sinde mahzûr yok ise de evvel emirde mütead‑
did salonlar küşâdı hakkında bir karar mevcud
olup olmadığının ve olmadığı takdirde bu bâb‑
daki fikir ve mütâlaa‑i devletlerinin izbârına
himmet buyurulması siyâkında tezkire‑i senâ‑
verî terkîm kılındı efendim.
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GÜVERCİNLERLE CASUSLUK YAPILMA İHTİMALİNE KARŞI DİKKATLİ
BULUNULMASI

Alman Garp cephesinde yakalanan bir Fransız casusunun güvercinler vasıtasıyla casusluk
yaptığı anlaşıldığından, bu usulün Osmanlı topraklarında da uygulanmasının muhtemel
olduğu gözönüne alınarak devamlı surette tahkikat yapılması ve güvercinlik bulunan
yerlerin askerî kumandanlığa bildirilmesi.
10 Mayıs 1917

Bâb‑ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet‑i Umumiye Müdüriyeti
5. Şube
Umum: 15
Şifre

Edirne, Adana, Aydın, Suriye, Trabzon, Kastamonu vilayetlerine;
İzmit, Bolu, Çatalca, Cebel‑i Lübnan, Karesi, Kal‘a-i Sultâniye, Menteşe, Teke mutasarrıflıklarına
Alman Garb cebhesinde elde edilen bir
Fransız casusundan güvercinler vasıtasıyla ca‑
susluk yapıldığı anlaşılmışdır. Usul‑i mezkûrun
memleketimizde de tatbiki muhtemel olduğun‑
dan tarassudât ve tahkikât‑ı mütemâdiye icra‑
sıyla güvercinlik bulunan mevki‘lerin askerî
kumandanlığına iş‘ârı ve 19 Teşrîn‑i Sânî sene

[1]330 tarihli şifre mûcebince tenbihât hilâ‑
fında hareket edecek eşhâs hakkında takibât‑ı
kânûniye icrası
Fî 10 Mayıs sene [1]333
Nâzır nâmına
Abdülhâlık
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BAZI CASUSLUK YÖNTEMLERİNE KARŞI DİKKATLİ OLUNMASI

İstihbarat raporlarının ince ipek kâğıtlara yazıldıktan sonra kulakların içine konulup
üzerine pamuk tıkanarak, resim ve planların da şemsiyeler içine konularak sınır dışına
çıkarıldığı Berlin Polis Müdürlüğü bülteninde yer aldığından ve Sofya'dan da vagonların
üzerine bazı işaret ve rakamlar yazılarak casusluk yapıldığı bildirildiğinden, bunlara
karşı dikkatli olunması hususlarında Osmanlı Ordusu Başkumandanlığı'ndan Emniyet-i
Umumiye Müdüriyeti'ne gönderilen yazılar.
13 Temmuz 1917

Osmanlı Ordu‑yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube: Casusluğa Karşı Tedâbîr‑i Mânia Mevkii
Numara: 2407/17
Mahrem

Sofya 13/7/1917

Berlin Merkez Mevkii Polis Riyâseti'nin
5/7/[19]17 tarih ve 155 numaralı İhbarât‑ı Yev‑
miyesi'nde zirdeki neşriyat bulunmakdadır:

1‑ Raporlar ince ipek kâğıdlar üzerine ya‑
zıldıkdan sonra iyice katlanarak kulağa konul‑
makda ve üzerine de pamuk tıkanmakdadır.

3344 Şimâl Tedâbîr‑i Mânia Mevkii, Vezel1
30 Haziran 1917 - 39895. Haberlerin tarz‑ı âtî
dehududdan kaçırılmakda bulunduğuna naza‑
ran dikkat celb edilir:

2‑ Şemsiyeler içine plan ve resimler saklan‑
makdadır. Şemsiyenin sahibi passo kontrolün‑
de imza etmek mecburiyetinde bulunduğu za‑
man şemsiyeyi bir şerikinin yed‑i muhafazasına
tevdî‘ ediyor.
(İmza)
**

Osmanlı Ordu‑yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube: 2
Numara: 36380

3/3/[13]33
Emniyet‑i Umumiye Müdüriyetine

Sofya Casusluk Men‘i Mevkii'nden vârid
olan bir raporda vagonların üzerine bazı işa‑
retler vaz‘ etmek ve rakam yazmak suretiyle

casusluk edildiği ihbar ediliyor. Alakadarânın
nazar‑ı dikkatlerinin celbini rica ederim.
Karargâh‑ı Umumî
İstihbarat Şubesi Müdürü namına

1 Wesel (Almanya).

(imza)
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BAĞDAD HİNDİYE KADISI'NIN CASUSLUK SUÇLAMASIYLA DİVAN-I HARBE
SEVKİNE YAPILAN İTİRAZ

Kıyafet değiştirerek Bağdad'a bağlı bazı yerleri dolaşıp, yanındaki madeni paraları kâğıt
paraya çevirdikten sonra dokuz denk ticarî emtiayı önce nakde daha sonra da kâğıt paraya
çevirmek üzere tanınmayacak şekilde nehir yoluyla kaçmaya çalışırken yakalanan Bağdad
Hindiye Kadısı Abdullah Zühdü Efendi'nin casusluk suçlamasıyla Divan‑ı Harbe sevk
edimesine, isnad olunan suçun normal mahkemelerce takibi gereken fiillerden olmasından
dolayı Divan-ı Harb'e sevk işleminin düzeltilmesi yönünde Adliye ve Mezahib Nezaretince
yapılan itiraza Başkumandanlık Vekaleti'nden verilen cevapta, adı geçenin düşman işgali
altındaki yerlere gidip geldiğinin anlaşılması üzerine Divan-ı Harbe verildiği ve kendisinin
ancak Divan-ı Harb soruşturması tamamlandıktan sonra adliyeye tesliminin mümkün
olabileceğinin bildirilmekte olduğu.
21 Ekim 1917

Adliye ve Mezâhib Nezâreti
Umûr‑ı Cezaiyye Müdüriyeti
Aded
201
14573
Dahiliye Nezâret‑i Celîlesi Cânib‑i Âlîsine
Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir
Emniyet‑i Umumiye Müdüriyeti ifadesiy‑
le makâm‑ı âli‑i Meşîhat‑penâhîye tastîr kılı‑
nıp mazrûfen Nezâret‑i acizîye gönderilen 27
Ağustos 1333 tarih ve 23 hususî numaralı tez‑
kire‑i aliyye‑i cenâb‑ı Nezâret‑penâhileri ceva‑
bıdır:

eden ef‘alden olmasına göre kendisinin Divân‑ı
Harb'e sevki mâhiyet‑i cürmüyle kâbil‑i te’lif
görülememiş olmakla tashih‑i muamele esbâbı‑
nın istikmâliyle beraber ahvâl‑i mümâsilede
hilâf‑ı usul muameleye meydan verilmemesi‑
nin lâzım gelenlere emr u tebliği mütevakkıf‑ı
müsâade‑i aliyye‑i âsafâneleridir.

Tebdil‑i kıyafetle Bağdad'a mülhak bazı yer‑
leri devrederek üzerindeki nukûd‑ı ma‘deniyeyi
evrâk‑ı nakdiyeye tahvîl eylediği ve dokuz denk
emvâl‑i ticariyeyi nakde ve nakdi de evrâk‑ı
nakdiyeye tebdil etmek üzere mütenekkiren ve
nehren savuşmak üzere iken derdest olunduğu
bildirilen Bağdad'ın Hindiye1 Kadısı Abdul‑
lah Zühdü Efendi'nin îkâ‘ etdiği beyân olunan
hareket mehâkim‑i umumiyece takibi iktizâ

Ol bâbda emr u fermân hazret‑i veliy‑
yü'l‑emrindir.
Fî 27 Zilkade 1335 ve fî 15 Eylül 1333
Adliye Nâzırı nâmına
Müsteşar
(İmza)

**
1 Al-Hindiyah (Irak).

403

a r ş i v be l g e l e r i n e g ör e o s m a n l ı ' d a i s t i h b a r at

DH. EUM. 6. Şb, 25/19

404

a r ş i v be l g e l e r i n e g ör e o s m a n l ı ' d a i s t i h b a r at

Dahiliye Nezâreti Emniyet‑i Umumiye Müdüriyeti
Evrak Umumî Numarası: 92
Kalem Numarası: Adliye 44
Tarih‑i Tebyiz: 9 Teşrîn‑i Evvel sene [1]333
Şube: 6
Hulâsa: Bağdad'ın Hindiye Kadısı Abdullah
Zühdü Efendi hakkında.

Dahiliye Nâzırı Talat Paşa hazretlerinden
Başkumandan Vekili Enver Paşa'ya
26 Ağustos sene [1]333 tarihli ve ( ) numa‑
ralı tezkireye zeyldir:

cürmüyle kâbil‑i te’lif görülememiş olduğu
beyânıyla tashih‑i muamele olunması lüzumu
Adliye Nezâret‑i Celîlesinden alınan tezkirede
bildirildiği beyânıyla tezkire‑i senâverî terkîm
kılındı efendim.

Bağdad'ın Hindiye Kadısı Abdullah Züh‑
dü Efendi'nin îkâ‘ etdiği hareketin mehâkim‑i
umumiyece takibi iktizâ eden ef‘alden olmasına
göre kendisinin Divân‑ı Harb'e sevki mâhiyet‑i

**
Osmanlı Ordu‑yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
2. Şube
Numara
8601

Abdullah Zühdü Efendi.
Hindiye Kadısı

Dahiliye Nezâret‑i Celîlesine
Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir
C[evâb‑ı] 10/10/[13]33 ‑ 667, Şube: 6.
27/08/[13]33 ‑ 509, Şube: 6, tezkire‑i dev‑
letleri tafsilatından düşman işgâli altındaki
mahallere gidip geldiğinin anlaşılmasına na‑
zaran casusluk ve düşman makâsıdına hizmet
maznûniyetiyle Divân‑ı Harb‑i Örfî'de muhâ‑
kemesi icab eder. Yedinci Ordu Kumandanlı‑
ğınca icra edilen isticvâbında Bağdad'a gitdiğini
inkâr etmiş ise de keyfiyetin mahalli divân‑ı

harbince ta‘mîkı zaruridir. Ancak sâlifü'z‑zikr
maznûniyete aid tahkikâtın hitâmından sonra
cihet‑i adliyeye teslimi mümkün olabilecekdir.
Ol bâbda emr u fermân hazret‑i veliy‑
yü'l‑emrindir.
Fî 21 Teşrîn‑i Evvel sene [1]333
Başkumandan Vekili
Enver
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A
a‘dâ
— tarafına dil almağa gönderilmek 143
— taraflarınun ahvâl ü etvârın tetebbu‘ u tecessüs
itdürmek 113
Abaga 345
Abdal Kadir, Şam'da oturan 309
Abdî, Çavuş 73, 79
Abdulkâdir, Zabtiye 313
Abdullah Hân, Şah Tahmasb'ın adamı 59
Abdullah Paşa, Akka Muhafızı 234
Abdullah Zühdü Efendi, Hindiye Kadısı, Bağdad
403, 405
Abdullah, Saraylı 272
Abdurrahim Paşa, Ada-i Kebîr Muhâfızı 224
Abdülaziz [Aziz Hân], Sultan 293
Abdülhâlık, Harbiye Nezareti görevlisi 399
Abdüsselâm, Kanunî'nin Defterdarı 65
— İmâreti, İznikmid'de 65
Abey bkz. Abeye karyesi
Abeye [Abey] karyesi, Lübnan 387
Abidin Paşa 299
—'nın konağı, Sultanahmet'te 299
Abisinimye [Abyssinia], Habeşistan 309
— kralı 309
Abraham Paşa 307
Abraham, Yahûdî, Sakız Mukâtaâtı Mültezimi 145
Abyssinia bkz. Abisinimye
Acı Zakovski bkz. Açokski
Acre bkz. Akka
Acu 155
Açıkbaş [İmereti], Gürcistan 183
— hanı 183
Açokski [Acı Zakovski], Lehli, casus 281, 282
Ada-i Kebîr [Adakale], Romanya 175, 224
— Kalesi 175
— Muhâfızı 224
Adakale bkz. Ada-i Kebîr
Adana 265
—-Çukurova bölgesi 43
— vilayeti 385, 399
âdem/ler
— cem‘ itmek 77
— göndermek 121
— kaçurılmak 123
— koymak 119
—e kudreti yitmek 55
Aden 309

âdet-i kadîme 131, 145
âdî hafiye memurları 287
Âdil Giray, Tatar Hânı Muhammed Hân'ın kardeşi
141
Adliye
— Nâzırı 381
— Nezâret-i Celîlesi 405
afv-ı umumî 361, 365
Agop, Hancı, Vanlı 341
Ağa 155, 157
—nun alay bayrağı 67
—-yı Casûsân 155
Ağalık
—-ı Ağa-yı Casûsân 155
—-ı Casusân-ı Süvârî 157
ağniyâ 83
Ağrı dağı 345
Ağrıboz [Chalcis / Euripos], Yunanistan 91, 115
— Kâdîsı 91
— Kalesi 91
ahali
—nin terfîh-i hâli 324
—-i kasaba 65
ahbâr/ât 27, 33, 41, 43, 45, 71, 73, 79, 81, 85, 89, 147,
168, 171, 199
— arz olunmak 34
—-ı sahîha 59, 73, 89, 93, 95, 97, 99, 113, 121, 125
—un sıhhati 41
ahd ü mîsâk 115
âhen-pûş
— atlu 93
— piyâde 93
Ahmed Ağa, Boğdan Baş Beşli Ağası 227
Ahmed Ağa, Bostanî, Kirte voyvodası, Saray-ı Hassa
hasekilerinden 185
Ahmed Ağa, İbrail Nâzırı 219
Ahmed Ağa, İsakçı Müdürü 245
Ahmed Bey, Genç Yusuf Paşa oğulluğu 233
Ahmed Bey, Jandarma Karakolları Müfettişi 341
Ahmed Bey, Tatar 309
Ahmed bin Bâyezîd, Çapakçur'da tımar sahibi 61
Ahmed Cemal, Bahriye Nâzırı 381
Ahmed Efendi, Hacı, Hafız Behram Ağa'nın kâhyası
303
Ahmed Muhtar Paşa 299
Ahmed Naib, Trablusgarb Sabık Belediye Reisi 312
Ahmed Paşa 67
Ahmed Paşa, Silistre Valisi 227, 230
Ahmed Rasim Paşa, Trablusgarb Vilayeti Valisi 312
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Ahmed Şükrü, Posta ve Telgraf ve Telefon Nâzır
Vekili 397
Ahmed, Budun çavuşlarından 107
Ahmed, es-Seyyid, el-Hac, Silistre Valisi 227, 230
Ahmed, Osmanlı istihbarat görevlisi 43
Ahmed, Seyyid, Hâfız Osmanlı casusu 177
Ahmed, Sultan, Şehzade, Yavuz Sultan Selim'in ağa‑
beyi 43
Ahmed, Şâm Beğlerbeğisi 77
ahvâl/ler
—e vâkıf kimesne 87
—-i serhadd 148
—inin tarassudu 374
akça 111
Akdeniz adaları 185
Akka [Acre], İsrail 233, 234
— Kalesi 233, 234
Akkirman [Bilhorod-dnistrobs'kyi], Ukrayna 201
— Beği 113
Akşehir 43
akvâle müstenid olmak 375
Aladağ 47
Al-Ajaylat bkz. Uceylat
Alaman beğleri 53
— tâyifesi 99
— vilâyeti 57
alâmet içün tuğ yâhûd alay bayrağı getürmek 67
alay bayrağı getürmek 67
Alba lulia bkz. Karlsburg
Alceristan(?) 309
Alçıtepe bkz. Kirte
Aleko Paşa 297
Aleksandr Bey 273
Aleksandr, Eflak Voyvodası 199
Alemdar 155, 157
Aleppo bkz. Haleb
ale't-ta‘cîl i‘lâm 127
Alexandria / El-İskenderiye bkz. İskenderiye
Al-Hindiyah bkz. Hindiye
Ali Beğ [Şehsuvaroğlu] oğlı Veyis Beğ sancağı [Bo‑
zok sancağı] 51
Ali Bey, Konya zabtiyelerinden 256, 257
Ali Nazım 263
Âl-i Osman Padişahı 159
Ali Paşa, Canikli 189
Ali Paşa, Vezîr, Budun muhâfazasında olan 147
Ali Re’îs, Hassa reislerden 117
Ali, Gelibolu Baruthane Çorbacısı 185
Ali, Kocaili Sancağı Beği 103
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Ali, Kurd, Çavuş 147
Ali, Rodos Kapudanı 71
Ali, Solnok Beği'nin Kethudâsı 97
Ali, Şah İsmail'in casusu 47
Aliyye Beğ-oğlı 19
Al-Jaghbub bkz. Cağâbîb
Alman/lar 397
— Garb Cebhesi 399
— Gazeteler Müfettişliği muhassasâtı 369
—ın muzafferiyeti 374
Alman tağları [Kahlenberg], Avusturya 93
Almanya 391, 393
— Sefareti İstihbarat Dairesi 397
Al-Qurnah bkz. Kurna
Altın Orda Hânlığı 83
Amâsiyye [Amasya] 43, 87, 135
Amasya bkz. Amâsiyye
Amerika 321, 323, 324, , 329, 325, 329, 331, 335,
343, 349
— Ermenileri 325
—lı hafiye memuru 331
—lılar 325, 333
Amu suyı [Amuderya / Ceyhun nehri], 48
Amuderya bkz. Amu suyı
Anabolı bkz. Kedelan Anabolısı
Anadolu 291
Ananur, [Ananuri], Gürcistan 183
— dağı 183
Ananuri bkz. Ananur
Anatolı vilâyeti kâdîları 117
Andırın 317
Anduruşka veled-i Gançev, İsakçılı, casus, Kazak
245, 249, 250, 251, 253, 256, 257, 258, 259,
260, 263
Ankara [Engüri] 43, 67, 117
— Ermenileri 123
— vilâyeti 371, 385
Ankara bkz. Engüri
Antaki, Bulgar komitesinden 283
Antâliyye [Antalya] 39
Antalya bkz. Antâliyye
Arab/lar 309, 313
— [bölgesi] 48
— mektûbları 309
— şeyhleri 71
—î 312
Arabistan 307, 309
— tarafı 309
arak 251, 260, 261
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aralarına casuslar koymak 125
Arand, Sırplı 272
Arapça gazete 307, 309
Aras nehri / suyu 48, 73, 161
Ardahan 141
ardlarınca ihbar itmek 133
Arhondeler 205
Arif Efendi, Polis 319
Arkud suyı 51
Armeniya, gazete 343
Arnavud/lar 176, 227
— âsîleri, İskenderiyye sancağı 148
— beyleri 299
Arnavudluk 176, 203, 211, 212, 285
Artin Paşa, müteveffa 359
Asâkir bkz. asker
Asir Mutasarrıflığı 385
Âsitâne 25, 193, 195, 212, 215
—-i Aliyye 185
—-i Devlet 34
—-i Saâdet 34, 95, 113, 117, 133, 145
—-i Ulyâ 19
asker [asâkir]
— cem‘ olmak 147
— kılıçdan geçirilmek, Şehzade Bâyezîd'in 85
— yazılma 197
—-i İslâm 139
—ini sımak 57
—ün ahvâline vâkıf olmak 111
Askerî Ceza Kânûnnâmesi 377, 378
Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye 230
Astrakhan bkz. Ejderhan
at gemisi 19
Athens bkz. Atina
Atina [Athens], Yunanistan 297, 329
— askeri firarileri 297
— Sefâret-i Seniyyesi 367
atiyye-i seniyye 267, 269
Atlantik Okyanusu 33
âvâze çıkarmak 19
Avlona bkz. Avlonya
Avloniya bkz. Avlonya
Avlonya [Avlona / Avloniya / Vlore], Arnavutluk
29, 55, 111
Avrupa 237, 238, 325, 341
— devletleri 237, 238
— efkâr-ı umumisi 297
—lı 237

Avusturya 211, 213, 215, 272, 391, 393
— Arşidükü 57
— askeri 213
— Devleti 213, 215, 237, 272
— elçisi 309
— imparatoru 215
— memâliki 213
— memurları 285
—lı 272
ayağına düşmek 48
Ayas Paşa, Bağdâd Beğlerbeği 59
Ayas Paşa, Erzurum Beylerbeyi 75
Ayasofya 55
Aydın 117
— Sancağı 353
— vilayeti 385,399
— Başmüdüriyeti 349
Aydın, Çavuş 95
Aykud, İlpaşa oğlu, Sivas sancağının Sülüsarây kö‑
yünden 135
Ayvalık Postahânesi 349
Azak [Azov], Rusya 83, 155
— Kalesi 83, 155
Aziz Bey, Çerkes 309
Aziz Hân bkz. Abdülaziz, Sultan
Aziz Paşa, İşkodra Mutasarrıfı 275
âzmûde-kâr kimesne 131
Azov bkz. Azak

B
Babadağ, Romanya 247, 250, 251
Bâb‑ı Âlî 215, 285, 291
— kâtipleri 299
Bâb-ı Saâdet-meâb 61
Bâb-ı Zabtiye 287, 289
Baghdad bkz. Bağdad
Bağdad [Baghdad], Irak 48, 59, 161, 307, 403, 405
— Beğlerbeğisi 59, 133
— Divanı 133
— Kâdîsı 133
— vilâyeti 59, 385
—'ın Hindiye Kadısı 403
Bağdasaryan, Ermeni ihtilâl komitelerine mensub,
Karabetyan'ın dostu, Protestan mezhebin‑
den 323, 324, 325
Bahaeddin Şakir, Teşkilat-ı Mahsusa'dan 383
bahâya kesmek 143
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Bahçekapı, İstanbul 397
Bahri Paşa, Ferik, Van Valisi 341
Bahr-i Sefîd 321
Bahr-i Siyah [Karadeniz] 323, 324, 325
— cânibi 212
— sahili 345
— yakası 212
Bahriye Nâzırı 381
bakıyyetü's-süyûf 48
Balchik bkz. Balçık
Balçık [Balchik], Bulgaristan 395
Balık Pazarı, İstanbul 197
Balıkesri 67
Balkan dağları 212
Balmumcu çiftliği 297, 299
baltacı 177
banker 299
Bank-ı Osmanî 369
— İdaresi 367
Barak Reis, Osmanlı Devleti görevlisi 25
barça 27, 53, 145
Bârgâh-ı A‘lâ 67
Bargiri, Van 345
barışmak 159
Baron de Louis bkz. Baron dö Lui
Baron dö Lui [Baron de Louis], Osmanlı hafiye me‑
muru olduğunu iddia eden, Viyana 279
Barşic, Bosna Katolikleri Piskoposu 285
barut işletmek 131
Basra vilâyeti 385
baş/lar
— almak 47
— u buğ itmek 131
— virmek 47
—ı kesilmek 47
—ına üşürmek 65
başbuğ ta‘yîn olunmak 71
başıbozuk elbisesi 297
Başkumandan Vekili 397, 405
— ve Harbiye Nâzırı 387, 389
başlu başı kayusı olmak 99
Başmuhâsebe defterleri 153
başrahib 214
başşehbender 321, 331
Başvekil'in Konağı 299
Batum [Batumi], Gürcistan 267, 383
Batumi bkz. Batum
Bâyezîd Hân, Sultan, II. Bâyezîd 23, 25, 41
Bâyezîd, Delvine Sancağı Beği 119

412

Bâyezîd, Sultan, Şehzade 65, 67, 68, 73, 75, 79, 85, 87
baykuşlar gibi olmak 41
Baylos 19
— Vekîli 145
bazergân 176
— esbâbı alıvirilmek içün gönderilmek 89
— kıyafetinde 153
Bebek 299
Beç [Viyana], Avusturya 57, 89, 93, 147, 163, 172,
179, 180, 214
— Kralı 113
— şehri, 167
— ülkesi 172
bedel-i askerî 324
Bedir Hân, Şah Tahmasb'ın adamı 59
Beğ
— Kethudâsı 65
— nasbolunmak 65
beğlerbeği 67,71
beğlik virmek 48
Behlül bin Zekeriya, Jandarma askeri 355
Behram Ağa, Hafız, Yıldız Sarayı'nda 303
Behram, Çavuş 131
Beirut bkz. Beyrut
Bekir Ağa, Kalonya'da 185
Bekir Beğ [Ebûbekir], Erbil ve Şehrizol Sancakları
Beyi(?) 85
Bekir Beğ, Şah İsmail'in korucusu 48
Bekir(?), Çavuş 81
belâya giriftâr etmek 41
Belgrad [Belgrade / Beograd], Sırbistan 172, 175,
179, 212, 224, 283
— Kalesi 201
— metropolidi 203
— muhafızı 172
— Sefâret-i Seniyyesi 367
Belgrade bkz. Belgrad
Bender, Moldova 83, 159, 201
— Beği 83, 113
— Kalesi 159
Beograd bkz. Belgrad
berâtı virilmek 61
berhordâr olmak 147
beriyye 77
Berlin 369
— Ahidnâmesi 321
— Kongresi 324
— Merkez Mevkii Polis Riyâseti 401
— Muâhedenâmesi 324
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Bern, İsviçre 393
Bertraş, bâzergân kıyafetinde casus 153
ber-vech-i nakd taleb itmek 147
Berze havalisi 217
Beşiktaş 359
Beşir Bey, Uceylat kazası kaymakam 312
Beşir Şihâbî bkz. Mir Beşir, Lübnan Emiri
Beştepe [Bestepe] köyü, Tulcea, Romanya 256, 257,
258, 259, 263
Bestepe bkz. Beştepe köyü
beyannameler neşri 213
Beylerbeyi Mekteb-i Rüşdiye hocası 299
Beyoğlu 191, 193, 299
— Mutasarrıfı 319
Beyrut [Beirut], Lübnan 387, 389
— Divan-ı Harb-i Örfîsi 387, 389
— sevahili 389
— vilâyeti 385
bezirgân sûretinde gelmek 55
Bilhorod-dnistrobs'kyi bkz. Akkirman
bina emini 176
Binbaşı 256
Bingöl bkz. Çapakçur
Biskopo de Kozniçiya, keşiş 29
Bitlis 45, 345, 357
— Hapishânesi 357
— vilâyeti 357,385
Boğaz hısârları, Gelibolu 55
Boğazhisar Gümrüğü 185
Boğdan 109, 113, 227
— cânibi 107, 109
— Voyvodası 89, 109, 113, 227
Bohemyiski, Kazak Alayı firarisi 283
Bojik [Pojik] güni 57
Bolu 117
— Mutasarrıflığı 385, 399
Bonaparte 215
Bosna 163, 203, 212, 213, 214, 273
— askeri 211
— Beği 93
— Beğlerbeğisi 147, 148
— Eyaleti 211, 212
— hıttası 212
— Katolikleri Piskoposu 285
— nehri 211
— sancağı 93
— serhaddi 175
— valisi 203, 212, 271
—lı 212, 213

Bosniyak [Bosnjak], Sırbistan 212
Bosnjak bkz. Bosniyak
Boston, ABD 321, 335
— başşehbenderi 321, 331
— Ermeni Protestan Kilisesi 332
— Şehbenderliği 336, 337
— Zâbıta-i Hafiye İdaresi 336, 337
Bourganeuf bkz. Burgono Kalesi
Boyar/lar 159, 224, 227
Bozcaada 187
Bozok sancağı bkz. Ali Beğ oğlı Veyis Beğ sancağı
bölük
— halkı 125
—e çıkarmak 68
Braga [Prag] şehri, Çekya 172
Brăila [İbrail], Romanya 219
Brăila bkz. İbrail
Braşov Palangası, Eflak yakınlarında 179
Bratislava / Pozsony bkz. Pojon
Brindisi bkz. Brindizi
Brindizi [Brindisi], İtalya 297
Brooklyn Sokağı, Boston, ABD 323, 325, 327
Brusnica bkz. Burusniça
Bucuresti bkz. Bükreş
Budak Hân, Şah Tahmasb'ın adamı 59
Budapest bkz. Budun
Budim bkz. Budun
Budun [Budim / Budapest], Macaristan 57, 107,
147, 163, 171
— Beğlerbeğiliği 139
— Beğlerbeğisi 57, 99, 107, 139, 143
— çavuşları 107
— muhâfazası 148
— serhaddi 147, 148
Bulanık, Muş 345
Bulgar/lar 103, 212, 213, 282, 283
— beğleri 43
— cânibi, Konya-Karaman-Niğde-Mersin arasın‑
daki bölge 43
— eşkıyası 351
— Eyaleti 212
— hıttası 212
— kilisesi 283
— komitası 281, 282
— memleketleri 283
Bulgaristan 272, 283, 309
— hafiye tahsisâtı 367
— Komiserliği 367
Burgono [Bourganeuf] Kalesi, Fransa 23
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Burusa 67, 68
—'da tutılmak 67, 68
Burusniça [Brusnica] kasabası, Sırbistan 272, 273
büdce kânûnu 347
Bükreş [Bucuresti], Romanya 224
— Sefiri 395
Bünyâd, Kotur Beği'nün Yukaru Cânib'den gelen
casusı 137
Bünyamin Helenatyan(?), İskenderiye ahalisinden
357
Büyük Logofet, İstefan Kral'ın elçisi 89
Büyük Papas, İstefan Kral'ın elçisi 89

C
Ca‘fer, Zaçesne Beyi Ferhad Bey'in adamı 93
Čačak bkz. Çaçka
Cağâbîb [Al-Jaghbub], Libya 312
Căinari bkz. Kaynar
Campo de Fiori bkz. Kampo de Fiyor
Can Batista, Sakız zimmîlerinden 145
Canik 51, 189
— Mutasarrıflığı 385
Car Köyü, Kaheti hududunda 183
Carroll, Avukat, Amerikalı, Ermeni hayrhâhânın‑
dan, Ermenilerin Veznedarı, Worcester,
ABD 332, 333, 336
Castel Sant'Angelo bkz. Kastel de Sentencelo
Casus/lar 47, 53, 59, 77, 83, 89, 93, 95, 97, 99, 101,
105, 107, 109, 111, 115, 123, 125, 129, 133,
137, 141, 145, 147, 153, 157, 163, 165, 168,
171,191, 193, 195, 197, 203, 205, 221, 241,
245, 247, 248, 250, 251, 263, 265, 267, 269,
271, 285, 311, 312, 345, 347, 351, 377, 379,
387, 389, 391, 393, 395, 399, 401
— firâr eylemek 139
—, defter ile gönderilmek 145
Cavani, Sicilyalı, kayık reisi, dil 27
Cavtat bkz. Raguzaveko
cebehâne 68
Cebel-i Lübnan 387, 389
— Mutasarrıflığı 399
Ceki Mihal, Erdel Kralının Elçisi, Büyük Papası, Bü‑
yük Logofeti 89
Celâl, Şeyh, Sızır köyünde tekkesi olan 51
celb
—-i ahbâr 199
—-i havâdis 199, 238
Celebkooğlu, İstanköy Voyvodası 186

414

Cem Sultan [Hûnkâr'un karındaşı] 19, 21, 23, 29, 37
Cemâat-i Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî 111
cemiyet-i ihtilâliye 324
Ceneral, Venedik Kapudanı 121
Ceneve bkz. Cenevre
Ceneviz [Genova], İtalya 25, 33
— Kalesi 53
Cenevre [Ceneve / Genève], İsviçre 341, 343, 367
— Şehbenderhânesi 367
ceng eri 53
Cerbe, Tunus 53, 71
cerehor 147
Cerneşti bkz. Çernes
Česma ırmağı bkz. Çesma ırmağı
Cevad, Sadrazam ve Yâver-i Ekrem 329
Ceyhun nehri bkz. Amu suyı
Cezayir 33
— Beğlerbeği 71
Cezâyir-i Bahr-i Sefîd [Kaptanpaşa] Eyaleti 115
— Beğlerbeği 115
Cezâyir-i Mağrib 115
Cezayirliler 185
Chalcis bkz. Ağrıboz
Charles, VIII, Fransa Kralı 19, 33, 37
Chios bkz. Sakız
Christ, Ermeni Kilisesi, Worcester, ABD 332
— Kilisesi papası 332
Cirde tepesi, Akka'da 234
Civita Vecchia bkz. Çivita Veko
Cole, Mister, Amerikalı Bitlis'de sakin 357
Congregational Ermeni Kilisesi, Worcester, ABD
332
Corci, Mağazacı, Galata'da 299
Corcova(?) 283
Corfu bkz. Körföz 53
Coşet Kalesi, Erdel 107
Craiova bkz. Krayova
Croatia bölgesi bkz. Krovaçya
Cuhudlar Mahallesi, Roma 29

Ç
Çaçka [Čačak] kasabası, Sırbistan 272
— kapdanının yazıcısı 272
Çanlı 345
— manastırı, Muş 374
Çapakçur [Bingöl] sancağı 61
Çâsar, Avusturya-Macaristan İmparatoru 163
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çaşıd, habsde olan 151
Çatalca Mutasarrıflığı 385, 399
Çavuş Hâce, Ahmed isimli istihbarat görevlisinin
casusu 43, 155, 157
çavuş, Şehzade Bayezid'in Balıkesir'de Şehzade Se‑
lim'in ordusunda yakalanan casusu 67
çavuş, İznikmid'e gelen yabancılar hakkında bilgi al‑
maya gönderilen 65
Çayan Sultan [Ustacalu Muhammed Bey], Şah İs‑
mail'in sofracıbaşısı 47
Çeçen 183
Çeh [Çekya] 57
— memleketi 172
— tâyifesi 99
— vilâyeti 57, 147
Çektiri, bir savaş gemisi 71
Çekya bkz. Çeh
Çerkes/ler 183, 309, 323
— vilâyeti 183
Çermalı köyü, Kağızman 339
Çernes [Cerneşti] kazası, Romanya 224
Çesma [Česma] ırmağı 93
çete/ler 365, 373
Çıldır, Ardahan iline bağlı bir ilçe 141
— Beğlerbeğisi 141
çıplak itmek 48
Çiçilya [Sicilya] adası, İtalya 27, 53
çifte tatar 197
çiftlik kâhyası 303
Çine kazası 353
çingane/ler
— elbisesi 283
—ün şer‘an katlolunması 151
Çit Kapısı bkz. Yavor İskelesi
Çitciyan, Boston Ermeni Protestan Kilisesi Rahibi,
Hınçakistler fırkasından 332
Çivita Veko [Civita Vecchia] hisarı, İtalya 29
çorbacı 165, 249, 251, 259
— ağa 165
çuka 147
çukadar 163
Çulyanov [Giulianova], İtalya 29

D
Dağıstan ahalisi 183
Dahiliye 365
— muvâzenesi 347
— Nâzırı 391, 405

— Nezâreti 287, 311, 312, 317, 361, 365, 371, 357,
393, 403, 405
dalgıç bkz. talgıç
Damour bkz. Dâmûr
Dâmûr [Damour], Lübnan 387
— sahili 387
Daniska'nın(?) haberi 207
dâr-ı İslâm 145
Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî 241
dâru'l-harb 129, 139, 145,
Dauphiné bkz. Delfinato
De Balu [Jean Balue], Papalık'taki Fransa Kardinali
29
Debar bkz. Debre
Debre [Debar], Makedonya 351
— Mutasarrıflığı 351
defter ile gönderilmek, casus 145
defterdâr 95
değnek urdurmak 191
Dekuris bkz. Zikevris
Delfinato [Dauphiné] vilayeti, Fransa 23
Delvine, Arnavutluk 119
— Beği 119
Dempet, Kazak 257
deniz memurları 297
Der-adl 68, 87
Deraliyye 305
derebeğler bkz. terebeğler
Dergâh-ı
— Felek-iştibâh 45
— Ma‘dalet-penâh 34
— Muallâ 27, 33, 34, 45, 59, 67, 89, 109, 139
Der-i Devlet 45, 87
Dersaâdet 67, 263, 265, 279, 293, 297, 312, 332, 341,
353, 355, 363
Derunyan, Rahib, Ermeni Cemiyet-i Milliyesi Reisi,
Worcester, ABD 332, 333
Derviş Mustafa Paşa, Vidin Muhafızı 223, 225
Derviş Paşa 176
Derviş Paşa Kasrı, Cirde tepesi, Akka 234
deryâ
— ahbârı 33
— hizmeti 41
—ya ta‘yîn olunmak 115
Destre(?), Mösyö, Fransa Trablusgarb Konsolosu
312
Devâdî Efendi, Hacı, Uceylat (Trablusgarb) Kazası
Tahsil Memuru 313
Devlet-i Aliyye 161, 165, 167, 168, 171, 172, 203,
211, 212, 215, 229, 230, 237, 272, 273, 283,
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285, 303, 307, 313, 321, 323, 324, 336, 363,
365, 389
Devlet-i Osmaniyye 214, 272
dil/ler 27, 97, 103, 115, 129
— almak 61, 63, 71, 91, 99, 117, 127, 143
— gaybet itmek 103
— getürmek 71
— ile Südde-i Saâdet'e gönderilmek 127
— kaçırırken dutılup küreğe konmak 103
Dimitraki, Bulgar komitesinden 283
Dimitre, Göllükesrili 224, 225
Dimitri veled-i Andriya, İsakçı mütemekkinlerin‑
den, Kazak, kayıkçı 247, 248, 249, 256, 261
Dimitri, Sakallı, Kazak, kayıkçı 245, 247, 248, 261
Dinyeper bkz. Özi suyu
Dinyester bkz. Turla
Dîv Ali, Şah İsmail'in adamı 47
Divan
— Kâtibi 234
—-ı Harb 381, 405
—-ı Hümayun tercümanı 224
Diyârbekir
— Beğlerbeğisi 61, 73
— vilâyeti 385
Djordje Petkovic bkz. Kara Yorgi
Dobri Polodni, Bulgar komitesinden 283
Don Pedro Navarro bkz. Petro Navara
don yağı 271
donanma-i hümayun 71, 91, 105, 115, 145
Dover Sokağı, Boston, ABD 327
Dördüncü Daire (Şehremaneti), Mal Kalemi 301
Dördüncü Ordu-yı Hümayun 345, 347
Drac [Durrës], Arnavutluk 37
— Kalesi 37
Drava nehri 93
Dresden bkz. Drezden
Drezden [Dresden], Almanya 215
Drina çayı 211
Drobeta-Turnu Severin bkz. Turnu Severin
Dubniçe [Dupnica] nahıyesi, Bulgaristan 39
Dubravenik beğleri 121
Dubrovnik bkz. Raguza
Duka de Savoya, Savoya Düklüğü 23
— Beyi 25
Duka, Tercemân, Boğdan Voyvodası'nın adamı 89
Duka, Venedik 37
Dukagin [Dukagjin], Arnavutluk 129
— Sancağı Beği 129
Dukagjin bkz. Dukagin
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Dulkadir bkz. Dülkâdiriyye
Dupnica bkz. Dubniçe
Durmuş Ağa, Vidin hasekiliğinden mütekaid 176
Durrës bkz. Drac
Dülkâdiriyye Beğlerbeğisi 63
— Eyaleti 63
Düvel-i
— Ecnebiye 297
— Muazzama 321, 324

E
East Dedham Street, Boston, ABD 323
Ebûbekir bkz. Bekir Beğ
Eceabad nahiyesi 185
Edhem Paşa, Müşir 351
Edhemî Muhammed, Şahkulu'nun adamlarından,
Resulli köyü, Dobniçe nahiyesi 39
Edinboro Street, Boston, ABD 324
Edirne 123, 165, 176
— Hükûmeti 263
— vilayeti 385, 399
Edward Tophaneliyan, Hınçakistlerin reislerinden,
Worcester, ABD 332
Eflak 177, 180, 213, 224, 225
— ahalisi 214
— cânibi 224
— Eyaleti 213
— hıttası 212
— hududu 180
— vilâyeti 109
— voyvodası 109, 167, 179, 199, 205, 238
— yakası 217
—-ı Kebîr 213
—-ı Sagir 213
—'ın ihtilâli 224
—lı 224
Eftodi Todi / Todo, İsakçılı, casus 245, 250, 259,
260, 261
Eger bkz. Eğri
Eğri [Eger], Macaristan 147, 163
ehl-i İslâm kıyafeti 197
ehl-i Nasârâ 41
ehl-i vukûf 135, 141
Ejderhan [Astrakhan], Rusya 157, 183
ekâbir 65, 83
Ekmekcibaşı Mahallesi, İstanbul 355
Elbasan bkz. İlbasan
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Elia Boyacıyan, Worcester'daki Ermenilerin reisi,
Dersaâdet'de tevkif edilmiş 332
El-İskenderiye / Alexandria bkz. İskenderiye
El-Mukattam gazetesi, Mısır 389
Emin Efendi, Yüzbaşı, Muzika-i Hümayun hademe‑
lerinden 297
Emîr Hamza, Şah Mehemmed Hüdâbende'nin oğlu
137
Emirgân 299
Emîr-i âhûr, Sinân Paşa'nın Emîr-i âhûrı 47
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti 401, 403
Emsâlüddin bin Mehmed, Jurnal Memuru 301
Enderun-ı hümayun 189
Endülüs 33
Engüri [Ankara] 67
Engürüs bkz. Üngürüs
Enver, Başkumandan Vekili, Harbiye Nâzırı 381,
387, 389, 397, 405
Erbil 85
Ercanlı Halife, Şahkulu'nun adamlarından 39
Erçek nâhiyesi, Van 345
Erdel 89, 179
— boğazı 163
— Kralı 89, 107, 113
Erkân-ı Harbiye Dairesi 345
Erlmak(?), Beç Kralı'nın beğlerinden 93
Ermenak, Bitlis Murahhası 374
Ermeni/ler 123, 260, 317, 321, 323, 324, 325, 331,
332, 333, 335, 336, 337, 341, 343, 347, 357,
359, 374
— Cemiyet-i Milliyesi, Worcester, ABD 332
— çocuğu 324, 374
— fesadı 343
— Gregoryenler 324
— ihtilâl cemiyetleri 324, 325
— ileri gelenleri 374
— kilisesi 332, 359
— Komitesi/komitecileri 331, 335, 374
— köylüleri 374
— meselesi 323
— müfsidleri 321, 331, 336, 345
— mütefekkirîni 373
— Patriği 332
— rahib 332
Erzincan 51
Erzurum 374, 383
— Beğlerbeğisi 73, 75, 81, 131
— Vilâyeti 347, 374, 375, 385
— yolı 131

esahh-ı ahbâr 85
esbâb/lar
— kaçurılmak 123
—ı yoklanılmak 145
—ın emânet kodurmak 123
—ında mektûb bulunanı habsitmek 123
Eshâm-ı Cedîde Müdürü 299
esîr 119, 129, 143, 153
Esklavonya bkz. İsklavon
esliha istihsâli 324
esrar-ı askeriye 377, 378
Es-Sebat gazetesi, Beyrut 389
Estergon bkz. Ostorgon
Esztergom bkz. Ostorgon
Eşterya memleketi 172
etrâf u cevânibe göz kulak tutmak 113
Euripos bkz. Ağrıboz
evrâk
—-ı muzırra 317
—-ı nakdiye 403
Eymir köyü, Zile kazası 51

F
fahişeler 395
fârisân-ı sâni neferâtı 159
Fas 33
Faş [Poti], Gürcistan 183
fedâyî 75
Feldmareşal 179
Fener Kapısı, İstanbul 197
Fercinenni, bakkal 253
Ferdinand [Ferenduş], I., Avusturya Kralı, Avustur‑
ya Arşidükü, Kutsal Roma-Germen İmpara‑
toru 57, 89, 93
Ferdinand bkz. Ferenduş
Ferdinand, I., Pulya Kralı 33
Ferença 29
— Kardinarı 29
Ferhad Beğ, Zaçesne Beği 93
Ferhad Paşa, Serdar, Vezir 141
Ferhad, Sancakbeyi 61
ferik forması 319
Feriköyü 309
Ferruh Beğ, Divan kâtibi 141
fesad
— komitesi 313, 324
— ü fetret üzre olmak 109
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— ü şenâ‘at idenleri ele getürmek 65
—a mü’eddî olur husûs 127
Fethali Hân, İran elçisi 161
Fethülislam [Kladovo], Sırbistan 176
— beyi 176
Fındıklı 303
Fırnıs 317
Fidendin 25
Filib, Bulgar komitesi reislerinden 283
Filibe [Plovdiv], Bulgaristan 39
— kâdîsı 123
Filomar-oğlı, kâfir, gemi reisi 27
Filorence [Florence], İtalya 37
— Beği 37
Filorina [Florina], Yunanistan 351
— Kaymakamlığı 351
firar [frère= birader] 29
firâr eylemek 113, 139, 177, 185, 193, 195, 234, 245,
247, 248, 257, 258, 355
fitne vü fesâda mü’eddî olmak 131
Floransa bkz. Flordin
Flordin [Floransa], İtalya 33
Florence bkz. Filorence
Florina bkz. Filorina
França bkz. Fransa
Françe bkz. Fransa
Françesko veled-i Daviye, Sakız zimmîlerinden 145
Fransa [França / Françe / Frenca / Frence / Frença
/ Frençe]19, 33, 53, 71, 203, 311, 312, 391,
393
— askeri 33
— Beği 19, 23, 33, 37, 53
— Devleti 168
— Devleti 272, 312
— elçisi 207
— konsülatosu 312
— kralı 57, 172
— müdürleri 215
— vilâyeti 172
—lı 167, 215
Fransız/lar 313
— casusu 399
Fransızca 307, 321
Frenca bkz. Fransa
Frence bkz. Fransa
Frença bkz. Fransa
Frençe bkz. Fransa
Frengistân 145

418

Frenk 21, 55, 101
— cânibi 21
— madama 299
— mahallesi, İzmir'de 185
Frenk Mustafa, Yanina Sancağı Beği Hüsrev Bey'in
casusu 53
frère (=birader) bkz. firar
Friedrich, II., Prusya kralı 168
fursat ele getürmek 75

G
Galata 299
Galati bkz. Kalas Kasabası
Galiçya kıt‘ası 215
gâret ü hasâret itmek 148
Garîbler Ağası, Şehzade Ahmed'in 43
Garni bkz. Gerni
Gazi Giray, Tatar Hânı Muhammed Hân'ın kardeşi
141
Gazi Osman Paşa 295
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 115
Gazvîn [Qazvin / Kazvin], İran 59, 87
Gelibolu 55, 115, 185
— Baruthanesi 185
gemi/ler
—den atları çıkarup yirine yarak koymak 53
—e od koymak 55
—i denizden yakmak 55
—i karadan yakmak 55
—ye kudreti yitmek 55
Genève bkz. Cenevre
Genova bkz. Ceneviz
George, III., Saksonya Herseki 168
Gerni [Garni], Ermenistan 161
— çayı 161
Gevar 345
Geyve 65
Gıyerova [Gierów], Polonya 159
Gierów bkz. Gıyerova
girift olunmak 91
Giulianova bkz. Çulyanov
Golanbar bkz. Gülembe
Golos [Volos], Yunanistan 369
Gorgi Kramson(?) bkz. Yorgi Kramson(?)
Göğe, bir çeşit gemi 29, 53, 55
Gökoğlı Velî, Şah Velî tarafından Şah İsmail'e ulak
olarak gönderilen 51
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Gölükesri bkz. Kesriye
gönüllü reisler 71
göz
— kulak tutmak 113
—in yakmak 48
Gradovarad(?) [Groswardein(?)], Romanya 163
graf bkz. grof
Granada, İspanya 33
Granoboro [Grenoble] şehri, Fransa 23
Gregoryen/ler 324, 325
Grenoble bkz. Granoboro
grof [graf], Alman, Avusturya, İsveç soyluluk unva‑
nı 107
Groswardein(?) bkz. Gradovarad(?)
gulüv itmek 65
Gül Uzeyir, zimmî casus 45
Gülembe [Golanbar], İran 47
Gülistân Birahanesi, Şişli 301
Gülşen-i Râz, Şebüsterî'nin tasavvufî eseri 237
Gümülcine [Komotini], Yunanistan 297
— mutasarrıfı 297
Gümüş İmtiyaz Muharebe Madalyaları 383
gümüşlü kılıç 65
Güney İtalya 19
Gürci câniblerinün ahvâli 81
güvercinler 399
güzergâhlarda âdemler koymak 119

H
haber 19, 67, 75, 95, 97, 101, 105, 107, 111, 119, 115,
137, 139, 147, 159, 161, 165, 183, 185, 186,
189, 191, 193, 195, 197, 207
hâb-ı râhat 148
Hacı Hân, İranlı 161
Hacı Şeyh, Pir Budak oğlu, Şehzade Bâyezîd'in ada‑
mı 85
Hacı Vaso, tüccar 285
haffaflık 233
hafiye/ler 275, 279, 289, 309, 315, 317, 321, 329,
331, 332, 347, 353
— Memurları İdaresi, Pinkerton 323, 325
— süsü vermek 355
— tahsisatı 287, 315, 317, 347, 351, 367, 369
— tertibi 329
—liğin ilgası 361, 363, 365, 367
hakâret niyyeti ile varmak üzre olmak 147
hâkimü'ş-şer‘ 186

Hakkı Bey, Kâtip, Dördüncü Daire (Şehremaneti)
Mal Kalemi 301
Haleb [Aleppo], Suriye 233
— melik ümerâsı 43
— vilâyeti 317, 385
— Defterdarlığı 77
Hâlid Beğ, Şah İsmail'in adamı 47
halife/ler 39, 51, 135
—e âdem göndermek 51
Halil Beğ, Şah İsmail'in korucusu 48
Halil Bey, Bursa vali vekili 343
Halil Beyefendi, Hariciye Nâzırı 393
Halil Efendi, Osman Efendizâde, Müftü, Baş Ayan
185
Halil Zeyne, Lübnan Zouq karyesinden 389
Halil, Osmanlı casusu 183
Halim Paşa, Ferik 319
Halim Paşa, Mısırlı 297
halk
— gulüv itmek 65
—dan haber almak 67
—ı başlarına üşürmek 65
—la ihtilât itdürmemek 131
Hama, Suriye 234
— mütesellimi 234
hamâyil gibi dürmek 95
Hamedân 48
Hamit sancağı 117
Hammer, Baron, Tercüman, Avusturyalı şarkiyatçı
237
Hamza Sultan, Şah Tahmasb'ın sultanı 59
Hamza, Emîr, Mehemmed Hüdâbende'nin oğlu 137
Hân Mîrzâ 263
Hân, Kırım 83
hâneleri gasb u gâret olunmak 323
hânlık virmek 48
harbîler 153
—ün içinde gezdüğin görmek 153
Harbiye
— Nâzırı 381, 383, 387, 389, 393, 397
— Nezâreti 335, 357, 371, 377, 391, 397
harc ta‘yîn itmek (ilçiye) 131
Hareket Ordusu Kumandanlığı 371
Harrison Sokağı, Boston, ABD 325
Harşova bkz. Hırsova
Hasan Beğ, Mahmûdî aşîreti, Van. 137
Hasan Fehmi Efendi, Şeyhülislam-ı esbak 293
Hasan Hakkı Paşa 245
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Hasan Hüseyin, Beyoğlu Mutasarrıfı 319
Hasan Paşa 186
Hasan Sultan, Şah Tahmasb'ın sultanı 59
Hasan, Hacı, Mütevellî, İznikmid 65
haseki-i Vidin 176
Haskovo bkz. Hasköy
Hasköy [Haskovo] 123
— kumpanyası 303
Hatvan, Macaristan 163
havf düşmek 99
Haydar Bey, Şeyhülislam Hasan Fehmi Efendi'nin
oğlu 293
Haydar Sultan, Şah Tahmasb'ın sultanı 59
Haydar, Sancakbeyi 61
Hayikyan, Veznedar, Worcester, ABD 333
hâyinler ri‘âyet olunmak 113
Hayreddin Paşa'nın yalısı 297, 299
Hazine
—-i Celîle 269, 287, 289
—-i Hassa-i Şahane 315
Haznedârbaşı 41
Heleke adası 186
Hemedan, İran 48, 59
Herceçovin [Hercegovina], Hersek 211
Herceg Novi bkz. Nova Kalesi
Hercegovina bkz. Herceçovin
Herke adası 186
Hersek Matyaş 147
Hersek, Bosna Hersek 29
Hersop V. Saracyan, Rahib, Christ Kilisesi papası
Derunyan'ın selefi 332
Hınçakist/ler 321, 323, 329, 332
— Cemiyeti 359
— fırkası, Worcester, ABD 332
Hınçakyan Komitesi, Londra'da 343
Hıristiyan/lar 103, 272, 295, 323, 324
— köyleri 283
Hırsova [Harşova], Romanya 212
— Kalesi 213
Hırvat içinde olmak 93
Hırvatistan 93
Hırvatlık 172
hısâr eri 77, 125
Hısn-ı Mansûr 63
Hıyanet-i Harbiye Kânûnu 377
Hızâne-i Âmire Defterdârı, Tımışvar 95
Hızırilyâs güni 57
Hicaz 313
— vilâyeti 385
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Hidayet Efendi, Şehremaneti'nde müfettiş 303
hilâfet 312, 313
Hindistanlılar 307
Hindiye [Al-Hindiyah], Irak 403
— Kadısı 405
hizmet-i askeriye 323
Hocabey [Khadzhibey Estuary / Odesa], Ukrayna
281, 283
Horasân [Khorasan], İran 48, 59
Hotin [Khotyn], Ukrayna 201
huccâc 77
Hudâvendigâr, Fatih Sultan Mehmed 19
Hudâvendigâr, Yavuz Sultan Selim 48, 51
Hûnkâr bkz. Bâyezîd Hân
Hûnkâr'un karındaşı bkz. Cem Sultan
Hurrem, Arab Cânibi Defterdârı Mehmed Çele‑
bî'nin adamı 77
Hurşid Bey, Üsküdar Mutasarrıfı 295
Husrev Beğ, Yanina Sancağı Beği 53
Hüdavendigâr 117
— vilâyeti 385
Hükûmet-i Seniyye 323, 324, 336
Hüseyin bin Mustafa, Sinoplu, asakir-i şahane efra‑
dından 313
Hüseyin Hasib 349
Hüseyin Hilmi Paşa, Rumeli Vilâyât-ı Selâse Müfet‑
tişi 363
Hüseyin Vehbi, hafiye olduğunu iddia eden, Kıbrıslı
353
Hüseyin, Bender Beği 83
Hüseyin, el-Hac, Siba Dizdarı Oğluları, Fethülislam
176
Hüseyin, el-Hac, Murabıtoğlu, Rodos voyvodası 186
Hüseyin, kefere libâsı giyen 145
Hüseyin, Kethudâ 115
Hüseyin, Osmanlı istihbarat görevlisi 19
Hüseyin, Seyyid, Hassa‑i Haseki, Voyvoda‑i İstar(?)
Eflak(?) 221
Hüseyin, Sübaşı 125

I
ıdlâl itmek 145
Innocent, VIII., Papa 29, 33
Ioannina bkz. Yanya
ırz
— ve namusa tasallut edilmek 323
—ını pâymâl etmek 324
Ishganbar bkz. İşgenber

a r ş i v be l g e l e r i n e g ör e o s m a n l ı ' d a i s t i h b a r at

ıtlâk olunmamak 153
Ivanjica bkz. İvaniçe
Izmail bkz. İsmail

İ
i‘tirâf itmek 68, 173, 191, 249, 250, 325
İânei Fukarâ Cemiyeti 357
İbrahim Lütfi, Muhbir 303, 305
İbrahim Paşa, Kavalalı 233, 234
İbrahim Sarac 313
İbrahim, Adliye Nâzırı 381
İbrahim, Ohri Beyi Osman'ın adamı 129
İbrahim, Seyyid, Osmanlı casusu 177
İbrahim, Sultan 151
İbrail 219
ibreten li's-sairîn idam olunmak 263
içine havf düşmek 99
idam 241, 252, 261, 263
ihbar 115, 133, 153, 203
—name 293
İhbarat-ı Yevmiye, Berlin Polis Müdüriyeti Bülteni
401
ihtilâl 325
İkinci Divân-ı Harb-i Örfî 371
İlbasan [Elbasan], Arnavutluk 127
— Beği 127
İlçi/ler 131, 147
—, Beç 107
—, İstefan Kral'un 89
—, Leh Kralı'nun 89
İlpaşa, Sivas sancağının Sülüsarây köyünden Ay‑
kud'un babası 135
iltizâm 177
İlya, Papas, Seniçeli 272
İlyas Halife, tımar eri, Şahkulu'nun adamlarından 39
İmâmoğlı, Şahkulu'nun adamlarından 39
İmâret Mahallesi, Filibe 39
İmereti bkz. Açıkbaş
İnebahtı 115
— muhafızı 203
İnegöl 67
İngiliz/ler 145, 307, 309
İngilizce 323
İngiltere 321, 324, 325, 343
— Sarayı, elçilik binası, Beyoğlu 191
— Sefâreti kâtipleri 305
intihâb-ı meb‘usân 365

ipek/ler 123
— kâğıdlar üzerine rapor yazmak 401
İpsilanti bkz. Konstantin İpsilanti
İran [Kızılbaş / öte canib / Yukarı Cânib ] 73, 79, 81,
131, 133, 135, 137, 141, 145, 323, 332
— Ermenileri 347
— hududu 331, 332
İrşova [Orşova], Romanya 175
— iskelesi 175
İsaccea bkz. İsakçı
İsakçı [İsaccea], Romanya 245, 247, 248, 249, 250,
251, 252, 253, 259, 260, 261
— Müdürü 245
İsakçılıoğlu, Fethülislam voyvodası 176
İskender Beğ, Kemah Sancağı Beyi 45
İskender, Osmanlı istihbarat görevlisi 27, 37
İskenderiye [Alexandria / El-İskenderiye], Mısır
357, 359
İskenderiyye [İşkodra / Shkodër], Arnavutluk 129
— sancağı 129, 148, 275
— mutasarrıfı 275
İskilib 51
İsklavon [Esklavonya / Slavonya] Eyaleti, Hırvatis‑
tan 93, 171, 172, 212
İslâm/lar 263, 282, 283, 297, 323, 324, 374
İslambol bkz. İstanbul
İsmail [Izmail], Ukrayna 201, 247, 248, 260, 281
— Kalesi muhafızı 247
İsmail Ağa, Tatar 221
İsmail, II., Şah 137
İsmolençka [Smolenka], Polonya 159
İspanya 53, 71, 115, 121
— Beği 33, 53
— Kralı 57
ispravnikler 227
İstanbul [İslambol] 27, 41, 43, 55, 103, 153, 176, 205,
260, 295, 309, 391, 393, 397
İstanköy 186
İstefan Kral, Erdel Kralı 89
istıtlâ‘/ât 199, 230, 295
— menabiinin tenevvü ve ihtisarı 374
—a karşı tedâbîr-i lâzımeye tevessül etmek 375
—-ı mahsûsa-i mevsûka 373
isticlâb-ı ahbâr 199
istihbâr/ât
— buyurılmak/içün gönderilmek 87
— salonları 397
— Şubesi Müdürü, Osmanlı Ordusu Karargâhı'nda
401
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istimâ‘ 273
istintak 193
—name 263
İstokholm [Stockhoholm], İsveç 393
İstolni / Üstolni Belgrad, [Székesfehérvár], Maca‑
ristan 57, 139
— sancağı 139
— Kalesi 147
İsveç 159
İşgenber [Ishganbar], İran 47
—-i Gülembe, yaylak, İran'ın Ishganbar ve Golan‑
bar isimli yerleşim birimleri, 47
İşkodra / Shkodër bkz. İskenderiyye
İştrekir(?) Paşa, Urumeli kumandanı 309
itâ‘at
— itdürmek 43
— sûretin göstermek 77
İtalya 167, 283, 309, 391, 393
— posta vapuru 297
—'nın Atina maslahatgüzârı 297
İttihad ve Terakkî Cemiyeti 363
İvaniçe [Ivanjica], Sırbistan 271, 272
— kasabası 272
İzmir 185, 197, 305, 353
— Kadısı 197
— Valisi 305
— Voyvodası 197
İzmit Mutasarrıflığı 385, 399
İznikmid 65
İzvornik [Zvornik], Bosna-Hersek 163
İzzeddin Efendi, Yusuf İzzeddin, Şehzade 295

J
Jani Gomlo(?), Sakız zimmîlerinden 145
János Zápolya, Macar Kralı 107
Javor bkz. Yavor İskelesi
Jean Balue bkz. De Balu
John Yazıcıyan, Congregational Ermeni Kilisesi
muallimlerinden, ABD 332
Joseph, II., Kutsal Roma-Germen İmparatoru 163
Journal of Le Reveil bkz. Revvil Gazetesi
jurnal 291, 297, 301, 319
jurnalci 291

K
K. G. Kamelyan, Congregational Ermeni Kilisesi
Rahibi, Hınçakistler fırkasından, Worcester,
ABD 332

422

Kabakçı [Mustafa] 207
Kâdî Cihân, Şah Tahmasb'ın adamı 59
kâdî, İznikmid 65
Kadri Paşa'nın yalısı, Kanlıca'da 299
kâfir 101, 103
— libâsına girmek 145
— tarafına haber virmek 139
—e i‘ânet üzre olmak 139
—î yazılu kâğıdlar 41
—ün esbâbları yoklanılmak 145
kâfiristân beğleri 33
kâğıdlar göndermek 147
Kağızman 339
Kaheti bkz. Kahit
Kahit [Kaheti], Gürcistan 183
Kahlenberg bkz. Alman tağları
kaime 197, 227
kal‘a [kılâ‘]
— ta‘mîri 148
Kal‘a-i Sultâniye Mutasarrıflığı 385, 399
Kalas [Galati] Kasabası, Romanya 227
Kalim veled-i Mihail, Tolçılı Kazak 245, 256, 257,
258, 263
kalita 71, 83, 127
Kalloni bkz. Kalonya
Kalonya [Kalloni], Midilli-Yunanistan, 185
Kam’yanets’-Podil’s’kyi bkz. Kamaniçe
Kamaniçe [Kam’yanets’-Podil’s’kyi], Ukrayna 159
Kamantovski, Leh Boyarlarından, Rusya'ya elçi ola‑
rak gönderilen 159
Kamara de Postoliko, Papa'nın sarayında bir hücre
29
Kamenaski / Kameneski [Nikolai Mikhailovich Ka‑
menski], Rus Ordusu kumandanı 219
Kâmil bkz. Mehmed Kâmil Paşa
Kampo de Fiyor [Campo de Fiori], Roma, İtalya 29
Kandilli, İstanbul 293, 299
Kanık nehri, Lezgi bölgesinde 183
Kanije [Nagykanizsa], Macaristan 147
— Kalesi 147
Kanlıca, İstanbul 297, 299
Kansu Gavri, Memlüklü Sultanı 48
Kansu, sancakbeyi 61
Kanun
—-ı Ceza 378, 381
—-ı Esasî 361, 363, 365, 367
Kaptanpaşa Eyaleti bkz. Cezâyir-i Bahr-i Sefîd Eya‑
leti
Kapudan Paşa 115, 191, 193, 195, 197
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Kara Habîb, Şahkulu'nun adamlarından 39
Kara Yakup, Hassa casuslardan 135
Kara Yorgi [Djordje Petkovic / Karacorce / Kara‑
djordje], İlk Sırp isyanının lideri 217
— fırkası 217
Karabağ, Azerbaycan 47
Karabet Çorbacı, Rusyalı 247
Karabet Nadyan, Van ahalisinden 341
Karabet, bazirgân 260
Karabetyan, Amerika'daki Hınçakistlerin reisi, Rus‑
ya Ermenileri'nden 321, 323, 324, 325, 329
Karaca Ali, gönüllü reislerinden 71
Karaca Nikolai, Eflak Voyvodası 168, 180
Karacadağ 163
Karacorce bkz. Kara Yorgi
Karaçin, Kethudâ 91
Karadeniz bkz. Bahr-i Siyah
Karadjordje bkz. Kara Yorgi
Karahan, Safevîlerin Diyarbakır Emiri 47
— muhârebesi 48
Karahisar-ı Sahip 117
— Mutasarrıflığı 385
Karakeçili 51
Karaköy 303
Karaman 43
karantinahane 258
Karargâh-ı Umumî, Osmanlı Ordusu 401
Karav, Kafkasya 183
kârbân kalkmak, Edirne'den 123
kabon 249, 251
Kardinar [Kardinal] yapılmak 29
Karesi 117
— Mutasarrıflığı 385, 399
Karl / Karlo, V., İspanya Beği 53, 57
Karlı-ili sancağı 115
Karlofça bkz. Karlovic
Karlovac bkz. Karlovic
Karlovic [Karlofça / Karlovac], Hırvatistan 214
— metropolidi 214
Karlsburg [Alba lulia], Romanya 179
— Palangası, Erdel'de 179
Karpatlar 109
Kars Başşehbenderliği 339, 369
Kartal 251
Karystos bkz. Kızılhısâr
Kâsım, Çavuş, Osmanlı istihbarat görevlisi 34, 41,
45, 64
Kastamonu 117
— vilâyeti 385, 399

Kastel de Sentencelo [Castel Sant'Angelo], Roma,
İtalya 29
— köprüsü, Roma 29
Kastoria bkz. Kesriye
Katalan bkz. Kedelan
katogikosluk 343
Katolik mektebleri, Yunanistan'da 297
Kavala 349
kavasbaşı 256
kayıkları rencîde itmek 127
Kaynar [Căinar], Moldova 159
Kayseriye 323
— mutasarrıflığı 371, 385
Kazak/lar 247, 248, 249, 250, 256, 257, 258
— alayı 283
— Çorbacısı 249, 250, 256
— eşkıyası 159
— kıyafeti 256, 258
Kazakça 256
Kazan Beğ, Hısn-ı Mansûr eski Çeribaşısı Latif'in
kardeşi 63
Kazenci(?), kâfir dil, Kopan, Macaristan 103
Kâzım Bey, Van Jandarma Fırkası Kumandanı 383
Kazvin bkz. Gazvîn
Keço, Tüccar, Bulgar komitasından 283
Kedelan [Katalan]
— Anabolısı [Anabolı / Napoli], İtalya 37, 53
— kayıkları 19
Kefe sancağı beği 83
kefere
— arasına casuslar koymak 125
— libâsı 145
—den gâfil olmamak 125
Kemah Sancağı 45
Kemâl, Re’îs 27
Kemaleddin Efendi, Şehzade 297, 299
Kengiri (Çankırı) 117
Kerson [Kherson] Palangası, Ukrayna 167
Kesriye [Gölükesri / Kastoria], Yunanistan 224, 351
— Kaymakamlığı 351
Keşiş göli [Turna gölü], Van 47
keşişân zümresi 214
Kethüda 129, 157
Khadzhibey Estuary bkz. Hocabey
Kherson bkz. Kerson
Khorasan bkz. Horasân
Khotyn bkz. Hotin
Kıbrus 115
kılâ‘ bkz. kal‘a
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kılavuzluk 379
Kıpçak 155, 157
Kırçova [Kichevo], Makedonya 351
— Kaymakamlığı 351
Kırım 155, 157, 168, 267
— Ceziresi 167
— halkı 83
— Hânı 83
— mîrzâları 230
— Ordu-yı Hümayunu 269
— Tatarları 167
— vilâyeti 83
Kırımyan, Ermeni 343
Kırmızı Deniz [Kızıldeniz] 309
Kıtay(?) 155
Kızılbaş bkz. İran
Kızıldeniz bkz. Kırmızı Deniz
Kızılhısâr [Karystos], Yunanistan 91
Kızlar [Kizlyar], Rusya 183
Kichevo bkz. Kırçova
Kiev bkz. Kiyevya
Kili [Kiliya], Ukrayna 201
Kiliya bkz. Kili
Kilm(?) Palomir, dil, Mayorkalı 27
Kirhor veled-i Yeranos bkz. Kirkor veled-i Kirago
Kirkor veled-i Kirago [Kirhor veled-i Yerano], Rus‑
ya tebasından, Ermeni, Tolçılı 245, 247, 260
Kirte [Alçıtepe ], Çanakkale 185
— voyvodası 185
Kiyevya [Kiev], Ukrayna 159, 168
Kizlyar bkz. Kızlar
Kladovo bkz. Fethülislam
Knecland, Washington Sokağı'nda 327
Koca Baba, Şah Velî tarafından Şah İsmail'e ulak
gönderilen 51
Kocabaşı/lar 176, 203
Kocaili Sancağı Beği 103
Komaran [Komarom], Macaristan 57
— Kalesi 57
Komarof, Mösyö 309
Komarom bkz. Komaran
komita mensubîni, Ermeni 374
komita, Bulgar komitası 283, 293
Komotini bkz. Gümülcine
Kondo de Namura 23
Konstantin İpsilanti, Fenerli Rum ailelerden, Eflak
Vovodası 205
Konya 43, 67
— vilâyeti 385
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— zabtiyelerin 256
Kopan [Törökkoppany], Macaristan 103
Korfu Şehbenderliği 369
Koska 293
Kosova 361
Kostajnica bkz. Kostaniçe
Kostaki Efendi, Aleko Paşa'nın biraderi 297
Kostaki veled-i Kosti, Vasil Manto'nun meyhaneci‑
si, İsakçılı 245, 248, 253, 261
Kostaki, Bulgar komitesi kâtibi 283
Kostandinoviç, Bulgar komitasından 283
Kostaniçe [Kostajnica], Bosna Hersek 93
Kostantin veled-i Mihail, Dobrişa'nın damadı, Mey‑
haneci, İsakçılı 245, 248, 253, 261
Kotur [Qotur], İran, 137, 345
— Beği 137
Kör Emîr, Şah İsmail'in oğlu Tahmasb'ın adamı 47
Körföz [Corfu], Yunanistan 53
Körzüt 345
Kragujevac bkz. Kraguyevaç
Kraguyevaç [Kragujevac], Sırbistan 273
Kral-oğlı bkz. Szapolyai János Zsigmond István
Krayova [Craiova], Romanya 224
Krovaçya [Croatia bölgesi], Hırvatistan 213
— Eyaleti 212
Kuban 157
Kudüs-i Şerîf Mutasarrıflığı 385
kul
— olmağa gelmek 68
— olmak istemek 67
—ı kaçmak 65
kulaguz 91
kulağa konulmak, ipek kâğıdlar üzerine yazılan ra‑
por kulağa konulmak 401
Kule Kapısı Mevlevîhanesi 309
Kuloğlu Hanı, Vidin 224
Kumburnu 185
Kurd Ali Çavuş 147
Kurd, Kethuda 71
Kurdoğlı Ahmed, kapudan 71
Kurdoğlı, Kurdoğlu Muslihuddin Reis 53
Kureyse(?), Celâl oğlı Şah Velî'ye bağlı Mis'te bulu‑
nan boy 51
Kurna [Al-Qurnah], Irak 307
Kuşadası 186
Kutaisi bkz. Kütayis
kutı/kutu
— içine neft koymak 55
— içine od koymak 55
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— ihsan buyurulması 237, 238
Kutsal Roma-Germen İmparatoru 163
Kürd 323, 374
— beğleri 48
Kürd Beğ, Şah İsmail'in adamı 47
küreğe konma 103, 153, 377
Kütahya 117
Kütayis [Kutaisi], Gürcistan 339

L
Lahey, Hollanda 393
Lala, Şehzade II. Selim'in 67
Lanciano bkz. Lençano
L'Aquila bkz. Liçeles Akula
Larissa bkz. Yenişehir
Latîf, Hısn-ı Mansûr eski Çeribaşısı 63
Latin rahibleri 285
Lavodon Cenerali, Nemçeli muteber Cenerallerden
179
Laz Memiş 186
Lazar, düşman, Erdel taraflarında 107
Lazari, voynuk 103
Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 111
— Kalesi 111
Leh bkz. Lehistan
Lehistan [Leh] 168, 323
— Boyarları 159
— Cumhuru 159
— Kralı [II. Zygmunt August] 83, 89
— Krallığı 215
— tarafı 163
— Yahudisi 303
Lehli 159, 163
Lençano [Lanciano], İtalya 29
Leopold, II., Kutsal Roma-Germen İmparatoru 168
leşker ağası 176
Leyimuzin [Limousin], Fransa 23
Lezgi taifesi 183
Libya 33
Liçeles Akula [L'Aquila], İtalya 29
Lijo Konbani, bey oğlu, Sicilya'nın Mesina Kalesi'n‑
den, dil 27
Likoraş 252
Limnos cezîresi 19
Limons bkz. Limonş
Limonş [Limons] Kalesi, Fransa 23
Limousin bkz. Leyimuzin

Limye Adası 187
Linçe [Linz] Avusturya 57
Linz bkz. Linçe
lisân-ı Türkî tekellüm itmek 119
Londra 341, 343
— Sefâret-i Seniyyesi 367
Lorenzo de Medici, Flordin Beği 33
Louis, XVI., França kralı 172
Luyizu, Sakız zimmîlerinden 145
Lübnan Emirliği 234
Lynn, Massachusetts, ABD 325

M
ma‘berleri hıfzitdürmek 119
mâbeynci 189
Mâbeyn-i Hümayun 305, 353
— Başkitâbeti 319
— hafiyesi 319, 353
Macar/lar 34, 99, 147, 163, 175, 180
— beğleri 147
— Kralı 107
— askeri 175
Macaristan 171
Maçin 247
Madam Kalhov kahvehanesi 309
Magakya Derunyan, Christ Kilisesi Papası, Worces‑
ter, ABD 332
Magne bkz. Manya
Magosa Kalesi 115
Mağrib Trablusı bkz. Trablusgarb
Mağrib, Kuzey Afrika'nın Batı tarafı 33, 71
— müslimânları 33
mahfî âdemler irsâl olunmak 34
mahkeme-i adliye 311
Mahmud Beğ, Tercemân 109
Mahmud Bey, Gürcü, Reşad Efendi'nin adamların‑
dan 301
Mahmud Paşa, Damad 295, 303
Mahmûdî [aşîreti], Van 137
Malâtıyye 51
Maliye
— Dairesi, Şûrâ-yı Devlet 347
— Hazine-i Celîlesi 299
— Nezâreti 269, 277, 287, 289
Malkoç Beğ, Bosna Beği 93
Mallorca bkz. Mayorka
Mamuretülaziz vilâyeti 385
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Manastır 251
Manastır vilâyeti 361
manastırlar 215, 374
Mantova bkz. Mantovan
Mantovan [Mantova], İtalya
— Beği 33
Manuk B. Seron, Ermeni mektebi muallimi, Hın‑
çakistler fırkası kâtibi, ressam, Worcester,
ABD 332, 333
Manya [Magne], Yunanistan 125
— âsîleri 125
Mar‘aş sancağı 63
Marchaze köyü, Komaran Kalesi, Macaristan 57
Mariyaka vilayeti, Fransa 23
Marseille bkz. Marsilya
Marsilya [Marseille ], Fransa 341
Marunî ruhbanı 387
Masavva [Massawa], Eritre 309
Maskov bkz Moskof
Massawa bkz. Masavva
Matyaş, Hersek 147
Mayorka [Mallorca], İspanya 27
— memleketi 27
McCarthy, Amerikalı Gazeteci 333, 336
McPherson, Amerikalı gazeteci 333
Mecid Bey, Gümülcine Mutasarrıfı 297
Meclis
—-i Has 269
—-i İdare azâsı, Muş 374
—-i Kebîr-i Mahsûs, Şumnu'da 263
—-i Mahsûs 377
—-i Mahsûs, Tolçı'da mün‘akid 263
—-i Mahsûs-ı Meşveret 291
—-i Mahsûs-ı Vükelâ 361, 363, 365
—-i Meb‘usân 361
—-i muvakkat 267
—-i Şûrâ 223
—-i Umûmî 377, 381
—-i Vâlâ 267, 269
Medine 77, 176
— Muhâfızlığı 385
Megalo Mastori [Pierre d'Aubusson / Porto Mas‑
tor], Rodos Beği, ayrıca bkz. Migal Mastori
198, 29
Mehadia bkz. Mehadya
Mehadya [Mehadia], Romanya 213
mehâkim-i umumiye 403
Mehdi, Şeyh 312
Mehemmed Azîz, İşkodra Mutasarrıfı 275
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Mehemmed Hân, Şah Tahmasb'ın Horasân'daki
adamı 59
Mehemmed Hüdâbende [Muhammed Hüdabende],
Şah 137
Mehemmed, Tımışvar'da Hızâne-i Âmire Defterdâ‑
rı 95
Mehemmedî Sultan, Şah Tahmasb'ın sultanı 59
Mehemmedzâde, Çavuş 131
Mehmed [Sokullu Mehmed Paşa] 67, 68
Mehmed Ağa 307
Mehmed Bey, Kasımpaşalı, Mâbeyn-i Hümayun ha‑
fiyye memurlarından 319
Mehmed bin Muharrem, sahte hafiye memuru 355
Mehmed Çelebî, Arab Cânibi Defterdârı 77
Mehmed Efendi, Binbaşı 256
Mehmed Efendi, Midillili Kara Hafız, Kuşadası
Naibi 186
Mehmed Kâmil Paşa, Sadrazam 311, 317
Mehmed Kâni, Üsküb Eyaleti Valisi 271
Mehmed Paşa 73
Mehmed Paşa, Seyyid, Silahdar 189
Mehmed Reşad, Padişah 381, 387, 389
Mehmed Rüşdi Paşa 305
Mehmed Sadık Paşa (Michał Czajkowski), Çayka,
Kont, Leh mültecilerinden, Kazak Alayları
Kumandanı, 283
Mehmed Saîd, Sadrazam 381, 383, 387, 389
Mehmed Tahir Efendi, zeamet sahibi 176
Mehmed Tevfîk, Cezayirli 359
Mehmed, Çavuş 123
Mehmed, Çavuş, emr-i şerîf getiren 85
Mehmed, Çavuş, İlbasan Sancakbeyi'ne tabi 127
Mehmed, Kemah Sancağı Beyi İskender Bey'in ada‑
mı 45
Meis adası 186
Mekke 77, 176, 299, 307
Mekteb-i İdadi, Muş 374
mektebler küşâdı 324
mektûb 75, 119, 123, 137
memâlik-i mahrûse 148, 215, 305, 321, 323, 324,
325, 329, 331, 332, 341, 379
— kılâ‘ı 145
memerleri ve ma‘berleri hıfz u hırâset eylemek 119
Memi, İznikmid Şehir Sübaşısı 65
Memi, Re’îs 127
Memlüklü Sultanı, Kansu Gavri 48
memurîn-i hafiyye 289
— dairesi 315
memurîn-i mahsûsa 365
menâzil ü merâhılde muzâyaka çekdürmemek 131
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Menteşe 117
— Mutasarrıflığı 385, 399
Mercanof mağazası, Bahçekapı, İstanbul 397
Mersin 43
Mesîh, İznikmid Sancakbeği'nin Kethüdası 65
Mesina [Messina], İtalya 27, 71
mesmû‘/at 180, 230, 237, 263, 271
Messina bkz. Mesina
Meşhed-i Hüseyin, Horasan 48
Meşîhat 363, 403
metropolid 214
mevsûk olmak 374
Mezheb-i Hâmise davası 161
Mıgırdıç Efendi, Ermeni 293
Mısır 33, 51, 234, 309, 313, 389
— askeri 233, 234
— fellahı 233, 234
— Kapudanı 71
— Sultanı'nın İlçisi 48
— vapuru 297
Midhat, Tuna Vilayeti Valisi, İzmir Valisi 282 303,
305
Midilli 115, 185, 186
Migal Mastori [Phillippe Villiers de L’Isle Adam],
Rodos Beği 53
mihmân-hâne idinmek 83
Milan [Milano], İtalya 33, 37
Milano bkz. Milan
Milenko [Miloş Obrenoviç / Miloş Bey], Sırp isyanı
liderlerinden, Semendire Sancağı'nda 217,
224, 271, 272, 273, 285
— takımı 217
—'in oğlu 272
Miloş Bey bkz. Milenko
Miloş Obrenoviç bkz. Milenko
Minkendorf, Avusturya 172
Mir Beşir [Beşir Şihâbî / II. Beşir], Lübnan Emiri
234
mîrî esîr 119
mîrzâ 83, 230
Mîrzâ Şah Hüseyin, Şah İsmail'in Tüfekçibaşısı 48
Mis 51
misyonerler 324
Mişal Paşa 309
Mizistre sancağı 125
— Beği 125
—ndaki kaleler 125
Mohaç Beği 93
Moldavya bölgesi, Romanya 89

Moldovan meyhaneci 257
Moldovya Beyi 89
Molla Efendi, hâkim 185
Molla Veli, Osmanlı casusu 161
Monpolorye [Montpoulier] memleketi, Fransa 23
Monse de Kondad, Rodoş keşişlerinden 23
Montano, Simyon Baypole'nin(?) yazıcısı 252
Monterotondo bkz. Montorotondo
Montorotondo [Monterotondo], İtalya 29
Montpoulier bkz. Monpolorye
Mora 111, 203, 224
— Beği 105, 125
Moralı Bakkal bkz. Yanaki
Morava memleketi 172
Moritanya 33
Moskof [Maskov / Moskov] 83, 159, 161, 163, 167,
168, 183, 199, 217, 219, 307, 309
— cânibi 83
— casusu 191
— Elçisi 307, 309
— İmparatoru 307, 309
— Kapu Kethudası 165
— Kralı 199
— mekteb hocası 309
— sarayı 309
Moskov bkz. Moskof
Mozdok, Rusya 183
muteberlerinden haber almak 183
mu‘temed casuslar 351
mufassal ü meşrûh defteri bulunmak 145
Mugan, Azerbaycan 47
muhacir yazma 293
muhafaza-i sükûn ve itaat 374
Muhammed Bey, Ustacalu bkz. Çayan Sultan
Muhammed es-Sünnî, Şeyh Mehdî'ye mensup 312
Muhammed Giray Hân, Tatar Hânı 141
Muhammed Hüdâbende bkz. Mehemmed Hü‑
dâbende
Muhammed, Fransa casusu, Uceylat, Trablusgarb
312
Muhammed (S.A.V), İslâm Peygamberi 19, 41, 227,
230
muharebe 323
Muharrem, Odabaşı, Bender Kalesi Farisan-ı Evvel
neferatından, Osmanlı casusu 159
muhbir/lik 309, 359
Muhyeddîn Halife, Şahkulu'nun adamlarından, Pi‑
retli köyü imamı 39
Muhzır Ağa 165
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Mukachevo bkz. Munkak
Munkacz bkz. Munkak
Munkak [Munkacz / Mukachevo], Ukrayna 163
Murtaza Efendi, Yanyalı 297
Murtaza, Osmanlı casusu 271, 272
Musa Bey, Kürd, 324
Museviler 391, 393
Mustafa Bey, Bitlis Valisi 373, 375
Mustafa Beğ, Osmanlı istihbarat görevlisi 41
Mustafa Bey, Eshâm-ı Cedîde Müdürü 299
Mustafa Efendi, Arnavut, voyvoda 176
Mustafa Hân, İranlı 161
Mustafa Paşa, Vezîr 115
Mustafa, berber, mütesellim nasb olunan 234
Mustafa, el-Hâc, Belgrad Muhafız ve Muhassılı 203
Mustafa, Estergon fârislerinden 143
Mustafa, Çavuş 105
Mustafa, Odabaşı, Bender Kalesi Farisan-ı Sani ne‑
feratından, Osmanlı casusu 159
Mustafa, Osmanlı istihbarat görevlisi 34, 41
Mustafa, Tımışvar Beğlerbeğisi 95
Musul vilâyeti 385
Muş 345, 374
— Mutasarrıflığı 373
Muşki Alîm, Tatar Prensi 307
mutabassır/âne
— bulunmak 203
— hareket ibrazı 203
— olarak bekletmek 273
muvâredât
— ve münasebâtı işkâl eylemek 373
—-ı askeriyeyi işkâl 374
muvazzaf casuslar 237
Muzaffer Bey, Sadık Paşa'nın oğlu 309
Muzika-i Hümayun hademeleri 297
mübâşir 176
müfreze kumandanları 351
müfsid/ler 107, 135, 137, 281, 313, 343
—ün ehl-i vukûfı olmak 135
mühürlü defter göndermek 61
mülhıd/ler
— olmak 133
—e serdâr olmak 133
münâfıklara casus varmak 101
münâsib esîr tedârük olunmak 143
Münif Paşa 309
mürd olmak 137
mürîd, Şah Veli'nin 51
mürûr tezkiresi 224
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müslüman/lar 324
— olan terebeğler 139
— olmak 145
— sûretinde kâfir 101
— tutsaklar 27, 139
—un esbâbın aratmak 123
müstahfız 125
Müşir-i Ordu-yı Rumili 263
müteferrika bölüğine ilhâk itmek 67
mütesellim 203, 221, 233
müteyakkız bulunmak 203, 391, 393
Mystras [Mizistre], Yunanistan 125
Mystras bkz. Mizistre

N
naçalnik bkz. naçarnik
naçarnik (=kaymakamlar) [naçalnik] 273
Nadir Şah 161
Nagykanizsa bkz. Kanije
naib efendiler 177
Nail, Teşkilat-ı Mahsusa'dan 383
nakd olarak taleb itmek 147
Napoli bkz. Kedelan Anabolısı
Napoli Krallığı bkz. Pulya
nasîhat ve ibret almak 41
Necib Bey, kurenâ-yı hazret-i şehriyârîden 297
Necib İlyas El-Haddâd, Lübnan'ın Abey köyünden
387
Necid ahalisi 312
neft koymak 55
nehb ü gâret 83
Nemçe 147, 163, 171, 175, 179, 309
— askeri 93
— cânibi 109
— çâsarı 167, 168, 180
— Devleti 167, 168, 179
— imparatoru 172
— lezareti 175
— piyâdesi 93
— tarafı 147
— tâyifesi 99
Nesem, âsî Arab 77
neşriyât-ı muzırra 343
Nevrûz-ı sultanî 161
New York, ABD 331
— Başşehbenderliği 331
nifâk u tefrika, Nogay mîrzâları mâbeyninde 83
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Niğbolı [Nikopol], Bulgaristan 147
— askeri 147
Niğde 43
Nijer nehri 234
Nikita, Kazak 252
Nikola, Filibeli, yalancı casus 41
Nikolai Mikhailovich Kamenski bkz. Kamenaski
Nikolçe veled-i Vasil, Kapamacı, Kazak 245, 247,
248, 253, 261
Nikopol bkz. Niğbolı
Nino, dil, Sicilyalı 27
Nis bkz. Niş
Niş [Nis], Sırbistan 176, 212
— Kalesi 213
— Şehbenderhânesi 367, 369
Nişan Karabetyan, Gregoryen mezhebinden, Ame‑
rika'daki Hınçakistlerin reisi 321, 323, 325,
327
Nişan veled-i Yeranos, Ermeni, Tolçılı 245, 260, 261
nişanlı kağıdlar 224
nizâmiye çavuşları 319
Nogay mîrzâları 83
noksan dirhem töhmeti 191
Nova [Herceg Novi] Kalesi, Karadağ 148
Nova Zagora bkz. Zağra Yenicesi
Novi Pazar bkz. Yenipazar
Novikof, Mösyö, Viyana'da Rusya Elçisi 307
nukûd-ı ma‘deniye 403
Nuri Efendi , Sofyalı, Vidinli, Teteven Nahiyesi eski
Müdürü 293
nüfus tezkireleri 391, 393
nüzûr u pîşkeş getürmek 131

O
Ochakiv bkz. Özi
od
— koymak 55
—a yanmak 41
Odesa bkz. Hocabey
Ogonod, Komaran Kalesi Beyi, Kral Ferdinand'ın
vekîli 57
Ohri [Ohrid], Makedonya 129
— Kaymakamlığı 351
Ohrid bkz. Ohri
Oliveto Kontu bkz. Petro Navara
Oltenița [Oltaniçe], Romanya 281, 282, 283
Oltenița bkz. Oltaniçe
On Altıncı Liva Dairesi 345

Oradea bkz. Varadin
ordu
— düşman arazisinde ilerlemeğe muvaffak olmak
374
— ric‘at etmek 374
—-yı hümayun 165, 241, 242, 267
Orljava akarsuları 93
Orozdibak Ticarethânesi, Bahçekapı, İstanbul 397
Orşova bkz. İrşova
Ortakale, Kağızman civarında 339
Ortaköy 309
Oruvet [Orvieto] hisarı, İtalya 29
Orvieto bkz. Oruvet
Oryan gazetesi muhassasâtı 369
Os [Osetler] taifesi 183
Osetler bkz. Os taifesi
Osetyan veled-i Marko, Bakkal, İsakçılı 245, 253,
256, 261
Osijek bkz. Ösek
Oskoln(?) İskelesi 230
Osman Bey, Topal 309
Osman Efendi, Komita kâtibi 295
Osman Fehmi 263
Osman Paşa, Vezîr, Âsitâne-i Saâdet Kâyimakâmı
153
Osman Paşa, Yaver 299
Osman, Ohri Sancağı Beği 129
Osmancık 51
Osmanlı/lar 34, 45, 175, 213, 214, 309
— altunu 378, 379
— askeri 163, 379
— Devleti 153
— donanması 53
— karasuları 378
— köyleri 339
— ordusu 263, 401
— padişahı 159
— pasaportları 391, 393
— ribkası 213
— tebaası 391
Ostorge(?) Hatman, Gıyerova zabiti 159
Ostorgon [Esztergom / Estergon], Macaristan 57
— Kalesi 57

Ö
Ömer Ağa, Midilli Nâzırı 185
Ömer Beğ, Şah İsmail'in korucusu 48
Ömer Efendi, Boğazhisar Gümrük Emini 185
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Ömer Lütfi, Müşir-i Ordu-yı Rumili, Şumnu'daki
Osmanlı Ordusu Kumandanı 263
Ömer Rüşdü Paşa 351
örf (sorgu) 47, 48, 51, 55
Ösek [Osijek], Hırvatistan 171
— Kalesi 171
öte canib bkz. İran
Özi [Ochakiv], Ukrayna 168
— Kalesi 168
Özi [Özü] suyu / nehri [Dinyeper], Ukrayna / Rus‑
ya 83, 159
Özice [Užice], Sırbistan 203
— kasabası 272
— metropolidi 203
Özü nehri bkz. Özi suyu

P
padişah 59, 161, 261, 309
— hazretlerinün kulı 65
palanga 167, 168, 179, 211, 212
Palerine Kalesi, Çiçilya adası 27
Palombara bkz. Polonbara
pamuk tıkamak, kulağa konulan raporun üzerine
401
Pançova, Sırbistan 179
Pangaltı 301
Papa 29, 33, 34, 53, 115, 147
Papa Kristo Okonomi bkz. Papas Hristo Okonomi
Papalık [Rim Papa] 147
Papas Hristo Okonomi [Papas Hristo Okonomi],
Bulgar komitası mensubu 283
papas/lar [papaz ] 25, 89, 271, 272, 283, 309, 322,
332
— taifesi 29
—ı katl ü itlâf olunmak 323
Papasoğlu Sava 224
papaz bkz. papas
Paris 307, 309, 332
parlamento azâsı 325
pasaport 395
passo kontrolü 401
patrik 309
Pavel Petroviç, I., Moskov Kralı 199
Pavlaki Yorgi, Kalaslı, Bulgar komitası mensubu 283
Pavlof, Mösyö, Moskof Mektep Hocası 309
Pavolo 25
pencik bkz. pençyek
pençyek [pencik / pençik] 127
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Perama bkz. Permar
Permar [Perama], Midilli - Yunanistan 185
— Körfezi 185
Pervâne, Ohri Beyi Osman'ın adamı 129
Pervîz, Macar, İstolni Belgrad sipâhîlerinden olup
düşmana casusluktan aranan 139
Peşte 163, 172
Petava şehri , Eşterya memleketi 172
Peterburg / Petreburg / Petreburk / Petersburg [St.
Petersburg] 199, 230, 307, 309
— Kalesi 159
Petraki, zimmî 227
Petreburug [St. Petersburg /Peterburg / Petreburg /
Petreburk / Petersburg], Rusya 159, 167, 199
Petro Navara [Don Pedro Navarro, Oliveto Kontu],
İspanyalı kaptan 55
Philadelphia, ABD 323
— gazeteleri 323
Phillippe Villiers de L’Isle Adam, Rodos şövalyeleri‑
nin Büyük üstadı bkz. Migal Mastori
Piemonte bkz. Piyamonde
Pierre d'Aubusson, Rodos şövalyelerinin Reisi bkz.
Megalo Mastori, ayrıca bkz. Porto Mastor
pinhân itdürmek 95
Pinkerton Hafiye Memurları İdaresi 323, 325
Pîr Ahmed, Şahkulu'nun casusu 39
Pîr Budak, Şehzade Bâyezîd'in adamı Hacı Şeyh'in
babası 85
Piraeus bkz. Pire
Pire [Piraeus], Yunanistan 297
Piretli köyü 39
Pirlepe [Prilep], Makedonya 351
— Kaymakamlığı 351
piskopoz 34
pîşkeş getürmek 131
piyâde 93
— bölüğü 275
— ve süvârî-i Kal‘a-i Azak 155
Piyamonde [Piemonte], İtalya 37
plan ve resimler saklanmak, şemsiye içine 401
Plovdiv bkz. Filibe
Pojik güni bkz. Bojik güni
Pojon [Pozsony / Bratislava], Slovakya 57, 163
Pojorofça [Požarevac], Sırbistan 224
— voyvodası 224
polis 319
— hafiyeleri istihdamı 321
— İdaresi 289
— memurları 289
— usulü 275
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politika
— mücrimîni haklarında afv-ı umumî ilânı 361
—-i harbiye 241
Polonbara [Palombara], İtalya 29
Pomeran [Pomeranya], Rusya 159
Pomeranya bkz. Pomeran
Portakalyan, Ermeni gazeteci 343
Porto de Fermo, [Porto San Giorgio Fermo], İtalya
29
Porto Mastor [Pierre d'Aubusson], Rodos Beği, ay‑
rıca bkz. Megalo Mastori
Porto San Giorgio Fermo bkz. Porto de Fermo
Portugal keferesinün kralı 115
Posta ve Telgraf ve Telefon
— Nâzır Vekili 397
— Nezâreti 365, 397
Potemkin, Rusya Cenerali 167
Poti bkz. Faş
Požarevac bkz. Pojorofça
Pozsony / Bratislava bkz. Pojon
Prag bkz. Braga
Prasleva [Wrocław], Polonya 159
Prilep bkz. Pirlepe
Prishtina bkz. Priştine
Priştine [Prishtina], Kosova 111
Protestan 324, 325
Provence, Savoya Düklüğü, Fransa 23
Prusya kralı 168
Prut nehri 230
Pulya [Napoli Krallığı], Güney İtalya'da hüküm sür‑
müş tarihî bir krallık; 19, 37, 53, 91
— Kralı [I. Ferdinand], Güney İtalya 33
pür-yarak olmak 51
Pyce Ruse bkz. Ruscuk

Q
Qazvin bkz. Gazvin
Qotur bkz. Kotur

R
Race, Açıkbaş'da mahal 183
Rada Kastila 27
Radoviç 283
râfızî olmak 133
Ragme kabilesi , Trablusgarb 312
Ragusa bkz. Raguza

Ragusavecchia bkz. Raguzaveko
Raguza [Ragusa / Dubrovnik], Hırvatistan 29
Raguzaveko [Cavtat / Ragusavecchia], Hırvatistan
29
Raka Kalesi, Fransa 23
Ramazânoğlı, Adana-Çukurova bölgesinde beylik
43
Randa, dil, Rada Kastilalı 27
rapor kulağa konulmak, ipek kâğıdlar üzerine yazı‑
lan rapor 401
Rauf Bey, Rif‘at Paşa-zâde 297
reâyâ 176, 177, 186, 227
Receb, Estergon Sancağı Beği 143
Refik , Yıldız Sarayı Kâtibi 365
Reisülküttab 219
Resûlli köyü, Dobniçe nahiyesi 39
Reşad Efendi, Şehzade 295, 297, 299, 301
Reşid Bey, muhbir 297
Revan Valisi 75
Revvil [Journal of Le Reveil] gazetesi, Beyrut 389
Rıza Bey, Bahriye yüzbaşılarından 301
Rıza, Serasker 345
Rıza, Teşkilat-ı Mahsusa'dan 383
Rif‘at Beyefendi, Viyana Sefiri 237
Riga, Letonya 159
— Kalesi 159
Rim [Roma], İtalya 29, 147
— halkı 29
Rim Papa bkz. Papalık
Rodos [Rodoş] 19, 23, 53, 109, 115, 186
— Beği 23, 33
— Boğazı 71
— Kapudanı 71
— keşişleri 23
— seferi 53
Rodoş bkz. Rodos
Roma bkz. Rim
Roman Kojoşko, Tolçı'da hane sahibi 252
Romanya 89, 212, 213
Rougelas bkz. Rugeleş
Rugeleş [Rougelas], Fransa 23
Rum (vilâyeti/eyaleti) 51
— Beğlerbeğisi 135
Rum
— âyini 212
— mezhebi 213, 214
— milleti 227
— Patrikhanesi 89
— rahibleri 214
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— taifesi 224
— tüccarları 159
Rumeli / Rumili 153, 172, 212, 267, 291, 363
— Ordu-yı Hümayunu 269
— Vilâyât-ı Selâsesi 363, 365
— Vilâyât-ı Selâse Müfettişi 361, 363, 365
Rumî lisan 191
Rupen, Ermeni Taşnak örgütünün Muş Murahhası
374
Rus/lar 83, 323
— casusu 339
Ruscuk [Ruse / Pyce Ruse], Bulgaristan 282, 238
Ruse bkz. Ruscuk
Rusya 83, 159, 161, 245, 247, 249, 251, 260, 281,
307, 309, 321, 323, 324, 325, 339, 343, 349
— ahali-i Hıristiyaniyesi 325
— askeri 180, 183
— Cenerali 167
— Devleti 167
— donanması 307
— Elçisi 168
— Ermenileri 324
— evrâk-ı nakdiyesi 297
— Hükûmeti 324, 339
— İmparatoru 230
— konsolosu 224, 375
— Kralı 309
— memurları 285
— pasaportu 281
— politikası 299
— tebaası 339
— zâbitânı 247, 260
— zâbiti 281
—lı 167, 168, 199, 214, 224, 229, 230, 247, 263
—lı lisanı 224
Rüsûmât Emâneti 367

S
S. T. Hayikyan, Congregational Kilisesi'ne mensup,
Simsâr, Hınçakist fırkası azası, Worcester,
ABD 332
Sabancı [Sapanca] 65
Sâbit, Hafız, İsakçılı 245
Sadâret 361
Sadık, ihbar mektubu yazan 307
Sadık Paşa 309
Sadık Paşa, Kazak Alayı Komutanı bkz. Mehmed
Sadık Paşa (Michał Czajkowski)
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Sadık Paşa, Tunus Valisi 312
Sadrazam 197, 329, 363, 381, 383, 387
Sadreddîn Hân, Şah Tahmasb'ın adamı 59
Safa, Bükreş Sefiri 395
Safer, Şahkulu'nun adamlarından 39
Safevî/ler 45
— Devleti 75
Safvet Paşa'nın yalısı, Kanlıca'da 297, 299
sahîh 63, 99, 107, 183
— casuslar gelmek 99
— haber 41, 65, 89, 99, 137
Saîd Halim Paşa, Sadrazam, Hariciye Nâzırı Vekili
295, 363, 397
Saîd, Tatar Alayında Onbaşı 256, 257, 258, 259
sâil kıyafetinde Yunan casusu 349
Sakız [Chios], Yunanistan 115, 145, 186
— Kâdîsı 145
— Mukâta‘âtı 145
— zimmîleri 145
Sakmar [Satu Mare], Romanya 95
— Kalesi 95
Sakson kralı 163
Saksonya Herseki 168
salgun salmak 43
Salıpazarı 312
Salih, Kör, Vidin hasekisi Durmuş Ağa'nın kardeşi
176
Saltanat-ı seniyye 215
San Pietro bkz. Senpetro
Sancakbeği, İznikmid 65
sandal 145
sanduklar 123
— ile ipekleri olmak 123
Sapanca bkz. Sabancı
Saracyan, Rahib 332, 333
Sarajevo bkz. Saray
Saray [Saraybosna / Sarajevo], Bosna-Hersek 93,
272
saray
— hafiye memurları 315
—-ı Hassa Hasekileri 185
—-ı Hümayun 309
sârık
— lar girift olunmak 83
— tebdilleri 287
Sarılu tâyifesi 75
Saruhan sancağı 117
Sason 332, 345
Satu Mare bkz. Sakmar
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Sava nehri 180
Savoya Düklüğü, Bügünkü Fransa ve İtalya arasında
hüküm sürmüş tarihî bir düklük 23, 25
Sedde boğazı 163
Seddülbahr 185
Sefâin-i Hevâiyeye Aid Menâtık-ı Memnûa Nizam‑
namesi 379
Sefer Şah, Kırım mîrzâlarından 230
Sefer, Çavuş, Rum vilâyeti 45
seferberlik 374, 381
Segedin [Szeged], Macaristan 153
— Kalesi 153
Sekbânlar Kethudâsı, Şehzade Bâyezîd'in 68
Sekizinci Fırka Kumandanlığı 345
Selanik [Thessaloniki], Yunanistan 39 224, 349,
361, 391, 393
— posta vapuru 297
— rıhtımı 309
selâtin-i Cengiziye 167
Selim Paşa 233
Selim, II., Şehzade, Sultan 65, 67, 68
Selmân, tercemânlıkdan ref‘ olunan, şakî 133
Selmânlı, Celâl oğlı Şah Velî'ye bağlı Malatya'da bu‑
lunan boy 51
Selmona [Sulmona], İtalya 29
seltat elbisesi 179
Semendire [Smederevo], Sırbistan 203
— sancağı 203, 224
Seniçe [Sjenica], Sırbistan 271
Senpetro [San Pietro], Roma, İtalya 29
serâir
—-i siyâsiyye ve askeriyye 385
—-i umûru tefahhus 365
—-i zâbıtaya vasıta olacak memurlar istihdam
olunmak 365
Serasker 345, 347
— kapısı 309
— Paşa 265, 267
serdâr
— ta‘yîn itmek 115
—-ı ekrem 267
Serez bkz. Siroz
serhadd 123, 143, 147, 148, 153
serika itmek 83
Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî 329, 351
serkeşlik itmek 83
Serres bkz. Siroz
Servet Bey, Muş Mutasarrıfı 374
Shkodër / İşkodra bkz. İskenderiyye

Shumen bkz. Şumnu
sıdk-ı kelâm 374
sıhhat üzre haber almak 59
Sırb 213
— diyarı 212
— eyaleti 212, 213
— metropolidi 214
— reâyâsı 213
— ihtiyarları 214
Sırbiye / Sırbistan 271, 272, 273, 283, 285
Sırplı/lar 221, 272
— sergerdeleri 217
— milleti 224
Sızır köyü, Ali Beğ oğlı Veyis Beğ sancağında 51
Siba Dizdarı Oğluları 176
Sibin [Sibiu], Romanya 179
— palangası 179
Sibiu bkz. Sibin
sicill ü hüccet olunmak 145
Sicilya bkz. Çiçilya
sihir 41
Silâhdâr yapılan Dergâh-ı Âlî Yeniçerisi 111
silahlarıyla beraber düşman tarafına geçmek 374
Silistra bkz. Silistre
Silistre [Silistra], Bulgaristan 113, 219, 227, 230
— askeri 147
— Beği 113
Simyon Baypole(?), İsmail'de mahbesde bulunan
248, 252, 253
Simyon Onopri, İsakçılı, Kazak 245 250, 251, 252,
261
Sin El Fil bkz. Sinnü'l-fil
Sinân Paşa, Osmanlı Ordusu Serdârı 47
Sinân, Kefe Sancağı Beği 83
Sinân, Kopan Sancağı Beği 103
sîne-bend 65
Sinnü'l-fil [Sin El Fil], Lübnan 387
sipâhi 77, 111, 139
Sirmya, [Sirem / Srem / Srijem], Sırbistan-Hırva‑
tistan 213
Siroz [Serez / Serres], Yunanistan 39, 224, 349, 355
— Mutasarrıflığı 355
Sivas 135
— sancağı 135
— vilâyeti 385
siyaset, idam cezası 41, 133, 195
Sjenica bkz. Seniçe
Skopje bkz. Üsküb
Slavonya bölgesi bkz. İsklavon
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Smederevo bkz. Semendire
Smolenka bkz. İsmolençka
Sofia bkz. Sofya
Sofya [Sofia], Bulgaristan 39, 401
— sancağı 293
Sohum [Sokhumi], Gürcistan 183
Sokhumi bkz. Sohum
Sokullu Mehmed Paşa bkz. Mehmed, Sokullu Meh‑
med Paşa
Solak 111
Solnok [Szolnok], Macaristan 97
— Beği 97
soyup çıplak itmek 48
Sönbeki adası 186
söz bilür kimesne 87
Srem bkz. Sirmya
Srijem bkz. Sirmya
St. Petersburg bkz. Petreburug
Stockhoholm bkz. İstokholm
Street Sokağı , Boston, ABD 325
Sûfî, Filibe Sancağı Beği 39
Sulina, Romanya 261
Sulmona bkz. Selmona
Sultan [Ahmed], Şehzade, Yavuz Sultan Selim'in
ağabeyi 43
Sultanönü 117
Sulusaray bkz. Sülüsarây köyü
Suriye vilayeti 385, 399
Surre 77
suyı öte geçmek 73
sübaşı 65
Südde-i Saâdet 63, 71, 75, 77, 81, 91, 107, 113, 117,
119, 121, 125, 127, 123, 131, 133, 141, 145,
147
Südde-i Sidre-mekân 75
sükût üzre olmak 147
Süleymân, Dragoman 41
Sülüsarây [Sulusaray] köy, Sivas sancağı 135
Süreyya, Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî 329
sürgün getürilmek 47
süvari askeri 180
süvârî-i Kal‘a-i Azak 155
Süveyş Kanalı 307, 309
Svishtov bkz. Ziştovi
Szapolyai János Zsigmond István [Kral-oğlı], II. Já‑
nos, Erdel Kralı 107
Szeged bkz. Segedin
Székesfehérvár bkz. İstolni Belgrad
Szolnok bkz. Solnok
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Ş
Şa‘bân Re’îs 127, 145
Şa‘bân, İlbasan Sancakbeyi'nin adamı 127
Şabkalı(?) 176
Şah 45, 85, 87, 135, 137, 161
Şah Ali Sultan, Şah Tahmasb'ın sultanı 59
Şah İsmail, İran Şahı 47, 51
Şah Ordusu, İran Ordusu 161
Şah Velî, Şeyh Celâl'in oğlu 51
Şahin Giray, Kırım Hânı 167
Şahkulı Baba Tekeli, Antalya bölgesinde büyük bir
isyan çıkaran Türkmen babası 39
Şahkulı Sultan, Safevî Devleti'nin Revan Valisi 75
Şam 43, 309
— ahalisi 233
— Beğlerbeği 77
— cânibi 43
—lı 233
Şarköyü 187
şayka 57, 179
Şefik, Yıldız Sarayı Kâtibi 365
Şefik, Zabtiye Nâzırı 343
şehbenderhânelerin müteyakkız bulunmaları 391,
393
Şehinşah, İran şahı 161
Şehir Sübaşısı 65
Şehremâneti 303, 363, 365
Şehrizol 85
Şehsuvaroğlu Ali Bey bkz. Ali Beğ
Şehzade Bâyezîd hadisesi 75
Şehzade Selîm cânibinden haber getürmek 67
şehzadeler cânibi 65
şemsiyeler içine plan ve resimler saklanmak 401
şenâ‘at kasdına gelmek istemek 139
Şerif, Mekke Şerifi 307
Şerîr [Şerur], Nahçıvan-Azerbaycan 161
— geçidi 161
Şerur bkz. Şerîr
Şeybanîler [Yeşilbaş] (Özbekler) 48
Şeyh Celâl isyanı 51
Şeyh Çelebî, Şahkulu'nun adamlarından 39
Şeyh Hamza 312
Şeyhülislâm 293
Şifre(?) muhâberâtı için gerekli tedâbîr 385
Şimâl Tedâbîr-i Mânia Mevkii, Almanya 401
Şîrmerd Beğ, Osmanlı istihbarat görevlisi 41
Şişli 301
Şumnu [Shumen], Bulgaristan 219, 245, 261, 263
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Şûrâ-yı Devlet 347, 377
— Kalemi Serhalifeliği 347
— muâvinleri 291
— Tanzimat Dairesi 377
Şücâ‘, Şahkulu'nun adamlarından 39

T
Tabriz bkz. Tebriz
Tâceddîn, Şahkulu'nun adamlarından 39
Tagliacozzo bkz. Telyekoc
Tahir Paşa, Van Valisi 343
tahkikât-ı hafiyye 275, 277
Tahmasb Sultan, I., İran Şahı, Şah İsmail'in oğlu 48,
59, 85, 87
Tahsin Efendi, Taksim Polis Merkezi Komiseri 319
Tahsin, Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî 351
tahsisât-ı askeriye 347
taht-ı idare-i Osmaniyye 323, 324
Taksim
— Komiserliği 319
— Meydanı 319
— Polis Merkezi 319
Talat Paşa, Dahiliye Nâzırı, Harbiye Nâzırı Vekili
383, 385, 391, 405
talgıç [dalgıç] ile gemilere od koymak 55
Talori 345
tanışık eylemek 53
Taranda [Taranto], Güney İtalya 91
Taranto bkz. Taranda
Tarassudât 374
Tarnocı Andraş, Macar Beyi 57
Tatar 309
— Alayı 256
— Hânı 141
— kavmi 167
— taifesi 168
Tatos, Kirhor veled-i Yeranos'un kardeşi, Tolçı 260
Tbilisi bkz. Tiflis
teeyyüd eylemek 374
Tebdil/ler 209, 233, 287
—-i kıyafet 139, 403
tebligât
— mevsûk olmak 374
—-ı Resmiye 365
Tebriz [Tabriz], İran 45, 48, 161
tecessüs 21, 41, 43, 59, 73, 81, 89, 93, 101, 107, 113,
121, 133, 141, 175, 176, 201, 203, 209, 275,
339

tedafüî vaziyet almak, Ermeniler Kürtlere karşı 374
tefahhus/ât 185, 186, 189, 363, 365, 374
tekâlîf
—-i harbiye 374
—-i şâkka 213
Teke 117
— Mutasarrıflığı 385, 399
tekellüm itmek, lisân-ı Türkî 119
Tekeltü Hân, Şah İsmail'in korucusu 48
Tekke, Sızır köyünde, Şeyh Celâl'in 51
—den hurûc eylemek 51
tekrâr casus göndermek 137
telefon tesisatı 397
Telgraf Nezâreti 365
Telyekoc [Tagliacozzo], İtalya 29
terakkî 61, 111
tercüman 133, 165
terebeğler [derebeğler] 139
Terkos 303
— Şadırvanı, Taksim Meydanı'nda 319
Tersâne-i Âmire 153
— zindanı 191, 193
tertib-i ceza 197
teslim-i silah 365
Teşkilat-ı Mahsûsa 383
Teteven, Bulgaristan 293
— Nahiyesi Müdürü 293
tevâtüre irişmek 115
Tevfîk, Hariciye Nâzırı 367
tevkifhâne 355
Thessaloniki bkz. Selanik
Tımışvar [Timişoara], Romanya 95, 163, 171, 172,
179
— Beğlerbeğisi 95, 107
Tırhala [Trikala], Yunanistan 369
Tiflis [Tbilisi] Gürcistan141, 183
— Beğlerbeğisi 141
— Şehbenderliği 369
tîmâr
— müyesser olmamak 67
—ı mahlûl olmak 63
Times gazetesi 315
Timişoara bkz. Tımışvar
Tokaj bkz. Tokay
Tokat yöresi 135
Tokay [Tokaj], Macaristan 163
Tolçı [Tulcea], Romanya 245, 247, 248, 253, 256,
258, 260, 261, 263, 281
tomruk 193, 195, 197
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top
— arabası, Şah İsmail'in yaptırdığı 48
—, Yavuz Sultan Selim Tebrîz'e geldiğinde Aras
nehrinde arabasıyla birlikte batan top 48
—-keşân bargirleri 273
Tophane
— Kanun Kolağalığı 371
—-i Âmire Nezâreti 371
Tophaneliyan 336
Törökkoppany bkz. Kopan
Trablus [Tripoli / Trablusşam], Lübnan 234
Trablusgarb [Mağrib Trablusı / Tripoli], Libya 71,
101, 312, 313
— Beğlerbeğisi 101
— Vilayeti 311, 312
Trablusşam / Tripoli bkz. Trablus
Trabzon vilayeti 385, 399
Transilvanya, Romanya'nın kuzeybatısında idarî
bölge 89, 213
Travnik, Bosna-Hersek 212, 214
Trieste bkz. Triyeste
Trikala bkz. Tırhala
Tripoli / Trablusşam bkz. Trablus
Tripoli, Libya bkz. Trablusgarb
Triyeste [Trieste], İtalya 172
Truşakyan Komitesi, Ceneve'de 343
tuğ getürmek 67
Tulcea bkz. Tolçı
Tuna nehri 57, 109, 175, 179, 212, 213, 224, 263,
282
— kenarı 248, 282
— Vilayeti 282
— yalısı 212
Tunus 33, 53, 312, 313
— hududu 312
— Valisi 312
Turen [Tureni], Romanya 213
— Kalesi 213
Tureni bkz. Turen
Turgud Beğ / Reis, Trablusgarb Beylerbeyi 71
Turla [Dinyester] nehri 159
Turmış Beğ, Şah İsmail'in adamı 47
Turna gölü bkz. Keşiş göli
Turnu Severin [Drobeta-Turnu Severin], Romanya
283
Tutrakan, Bulgaristan 281, 282, 283
tüccar 179, 186, 272
tüfekçibaşı, Şah İsmail'in 48
tüfenk
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— atmak 48
— atmayı bilmeyip yüzin, gözin yakmak 48
— tedariki 323
—ci 57
—-endâz Nemçe piyâdesi 93
Türk/ler 307, 312, 323, 324, 325
— mahalleleri 282
Türkçe / Türkî 119, 159, 176, 191
— mektup 161
Türkistan (Osmanlı ülkesi kastedilerek) 282
Tütüncübaşı, Damat Mahmud Paşa'nın 303

U
Uceylat [Al-Ajaylat], Libya 311, 312, 313
Ukrayna 159
Ulah Beyi 89
ulak
— bârgîri 117
— ile ahkâm-ı şerîfe gönderilmek 71
—la göndermek 95, 117, 127
Ulcinj bkz. Ülgin
ulûc, kâfir 101
ulûfe
—ci çağırtmak 37
—ye mutasarrıf olmak, küffâr cânibinde 139
—ye yazılmak 75
Ulûfecilerbaşı, Şehzade Ahmed'in 43
Una nehri 211
urban surresi 77
Urfa Mutasarrıflığı 385
Urumeli [Rumeli] havâdisi 309
— kumandanı 309
Usul-i Muhakemât-ı Cezaiye Kanunu 381
Užice bkz. Özice
Uzuncaova [Uzundzhovo], Bulgaristan 123
Uzuncaova Hasköy kâdîsı 123
Uzundzhovo bkz. Uzuncaova

Ü
Üçüncü Ordu Kumandanlığı 373
Ülgin [Ulcinj], Karadağ 37
— Kalesi 37
ümenâ kayıkları rencîde itmek 127
Üngürüs [Engürüs] 34
— Beği 53
— Kralı 34
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Üserâ
—, mîrî 119
—-yı harbiye 379
Üsküb [Skopje], Makedonya 271
— Eyaleti Valisi 271
Üsküdar 293
— Mutasarrıfı 295
Üstolni Belgrad bkz. İstolni Belgrad

V
vagonlar üzerine bazı işaretler vaz‘ etmek ve rakam
yazmak 401
Van 67, 131, 341, 343, 345
— Beğlerbeği 73, 79,137
— gölü 47
— Jandarma Fırkası Kumandanı 383
— Mebûsu, Vramyan 374
— valisi 343
— vilayeti 341, 343, 385
Varad bkz. Varadin
Varadin [Varad / Oradea ], Romanya 171, 172
Varşav [Varşova / Warszawa], Polonya 168
Varşova / Warszawa bkz. Varşav
Vasu, Çaçka kapdanının yazıcısı 272
Velî, Kotur Beği 137
Venedik 19, 37, 53, 89
— Beği 33, 37, 53
— Denizi 212
— Kapudanı 121
— Körfezi 172
—li 115, 121
Verbas [Vrbas] nehri 211
Verbic [Verbizh], Ukrayna 159
—, Leh kasabası 159
— zâbiti 159
Verbizh bkz. Verbic
Verona Kalesi, Venedik'te 53
vesâik-ı tahrîriye 375
Veyis Beğ, [Şehsüvaroğlu] Ali Bey'in oğlu 51
Vezel [Wesel], Almanya 401
Vicenco, dil, Sicilyalı 27
Vidin, Bulgaristan 176, 203, 217, 223, 224, 225
— Kalesi 213
— muhafızı 223
— valisi 176
—li 293
vilâyât
—-ı şahane 324

vilâyet
—-i Anatolı kâdîları 117
—-i Rum 45
Viyana bkz. Beç
Viyana, Avusturya 238, 307
— Sefâret-i Seniyyesi 279, 367
— Sefiri 237
Vladislaw, II., Üngürüs Kralı 34
Vlore bkz. Avlonya
Volos bkz. Golos
voynuk sûretine koyup dil kaçırmak 103
Vramyan, Van Mebûsu ve Ermeni Taşnak örgütü
reisi 374
Vranje bkz. Vranye
Vranye [Vranje], Sırbistan 367
— Şehbenderhânesi 367, 369
Vrbas nehri bkz. Verbas nehri

W
Warszawa / Varşova bkz. Varşav
Washington, ABD 321
— Sefâreti 321, 331, 335
— Sokağı 325, 327
Wesel bkz. Vezel
Wien bkz. Beç
Worcester, Massachusetts, ABD 325, 331, 332, 333,
335, 336, 337
— Ermenileri 332, 333
Wrocław bkz. Prasleva

Y
Yafeminko(?), Kazak Alayı firarîsi 283
yağmaya teşvik 323
Yakmo, zimmî kulaguz 91
Yakof, Kazak 252
Yakub Cemil, Teşkilat-ı Mahsusa'dan 383
Yakub Sultan, Şah Tahmasb'ın sultanı 59
Yakup, Frenk Papası 25
Yalınlu köyü, Antalya 39
yamakân 186
Yanacük, köy 39
Yanaki, Moralı Bakkal 191, 193, 195, 197
Yanaki, Vistiyar, Boyar, Rum taifesinden 224
Yani Holi, casuslukla itham olunan 250, 252, 253
Yani Tace, casuslukla itham olunan, Kışla Köyün‑
den 252
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Yanina bkz. Yanya
Yanko Simopli 260
Yanya [Ioannina / Yanina], Yunanistan 53, 212, 297
— sancağı 212
— sancağı beği 53
yarar
— âdem/ler 113, 119, 121, 145
— casus/lar 59, 93, 95, 97, 111, 125, 141
— dil/ler 71, 97, 99, 143
yasakçı 176
Yavor [Javor] İskelesi [Çit Kapısı], Kladnica, Sırbis‑
tan 271, 273
Yavuz Sultan Selim 43, 77
Yazıcı, Osmanlı Devleti'nin ABD Boston Başşeh‑
benderi 321
Yedinci Ordu Kumandanlığı 405
Yekşirnof(?), Bulgar komitası mensubu 283
Yemen vilâyeti 385
Yeni Han, İznikmid'de Mehemmed Bey'in yaptırdı‑
ğı 65
yeniçeri 48, 77, 111, 125
— ağası 187
Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî 111
Yeniköy 251
Yenipazar [Novi Pazar], Sırbistan 271
— kaymakamı 271
Yenişehir [Larissa], Yunanistan 369
— Şehbenderliği 369
yerlüyân-ı piyâde ve süvârî-i Kal‘a-i Azak 155
Yeşilbaş, ordu ile Horasan'a giden 48
Yıldız Sarayı 299, 303, 309
Yohim Hançer(?) bkz. Yohim veled-i Nikolay
Yohim [Yohim Hançer(?)] veled-i Nikolay, Çöm‑
lekçi, Kazak, İsakçılı 245, 247, 250, 259, 260,
261
Yorgi [Gorgi] Kramson(?), Terzi, İsakçılı 245, 248,
252, 253, 261
Yorgi Anton 248
Yorgi veled-i Sofron, Bakkal, İsakçılı 245, 256, 261
Yovanaki, zimmi 227
Yukarı Cânib bkz. İran
Yukarı Ostere(?) Adası 217
Yunan 309
— casusu 349
— hükûmeti 297
— konsoloshaneleri 391, 393
— pasaportu 391, 393
—lı 391, 393
Yusuf Bey, Özice kazası ahalisinden 273
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Yusuf bin Muhammed, Alaybeyi, Resulli köyü,
Dobniçe nahiyesi 39
Yusuf El-Hâbb, Marunî Ruhbanlarından 387
Yusuf İzzeddin Efendi, Şehzade 293
Yusuf Paşa, Genç 233
Yuvan Pogorile, casuslukla itham olunan, Tolçı 257,
258, 259, 263
Yuvan veledi Yuvan, Kazak, casuslukla itham olu‑
nan, Tolçı 257, 258, 263
Yuvanço, Bulgar komitasının Rusçuk sorumlusu
282
Yuvaniçe Popesku, Bulgar komitası mensubu 283
yüz
— aklığı zuhûr itmemek 139
—ü ağ olmak 147

Z
Za‘îfe, Derviş, Zile'nin Eymir köyünden 51
za‘îm 65
zâbıta-i hafiye idareleri, ABD'de 321
zabtiye/ler 247, 259
— Müşiriyeti 277
— Nâzırı 343
— Nezâreti 355, 365
Zaçesne Beği 93
Zafir, Şeyh 312
Zağra Yenicesi [Nova Zagora], Bulgaristan 39
Zaharko Onopri, Kazak, İsakçılı 245, 249, 250, 251,
252, 259, 261
Zaharko veled-i Yuvan, Kazak, Çorbacı, İsakçılı,
Casus 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253,
256, 259, 260, 261, 263
Zaharya, Hacı, Bulgar komitası reislerinden 283
Zakinthos bkz. Zanta
Zanta [Zakinthos], Yunanistan 185
— keferesi 185
Zeki Bey, Yaver 309
Zeki Efendi, Tophane Nâzır-ı esbakı 371
zelzele, Herceg Novi (Karadağ)'de 148
Zemun, Sırbistan 171, 179, 180
Zeytun 317
Zikevris [Dekuris = Aralık] ayı 57
Zile kazası 51
Zimnicea bkz. Zimniçe
Zimniçe [Zimnicea], Romanya 281, 283
Zincirlikuyu, İstanbul 297
Ziştovi [Svishtov], Bulgaristan 281, 282, 283
Zor Mutasarrıflığı 385
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Zouq bkz. Zuk
Zuk [Zouq], Lübnan 389
zü‘amâ 139, 172

Zülkâdirlü âdemi 87
Zvornik bkz. İzvornik
Zygmunt August, II., Leh Kralı 89
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Aksine casusluk etmek: Düşman hesabı‑
na casusluk etmek.

Esbab‑ı muhaffife: Yapılan bir cürmün ve
kabahatin cezasını hafifleten sebepler.

Ahbâr: 1‑ Haberler, sözler, söylentiler. 2‑
Hikâyeler, menkıbeler, geçmiş olaylar.

Hadd‑i tevâtür: Bir haberin çok sağlam
güvenilirlik derecesinde olması.

Ahbâr‑ı sahîha: Doğru haberler.
Berây‑ı ma‘lûmât: Malumat için. Bilgi için.
Ber‑vech‑i hafî: Gizlice.
Beşliler: Palangalarda yani siperleri ve mâ‑
niaları havi hendekler ile çevrilmiş düşman
toprağına yakın müdafaa mevkilerinde bulu‑
nan ve gerektiği zaman akına da gidip düşman
ahvalinden haber alan süvariler. Ağalarına ve‑
rilen isim ise beşli ağasıdır.
Bi'l‑muhâbere: Haberleşerek.
Câsus: 1‑ Bir devletin askerî, siyâsî ve eko‑
nomik sırlarını başka bir devlet hesâbına gizlice
öğrenmekle görevli kimse, ajan, 2‑ Başkalarına
âit sırları belli bir maksatla ve başkası hesâbına
araştırıp öğrenen ve haber veren kimse.
Cemiyet-i hafiyye: Gizli cemiyet, örgüt.
Cevasis: Casuslar.
Cevasis ib‘âsı: Bir yerin ahvalini öğrenmek
üzere casuslar gönderilmesi.
Cerbeze: Aldatıcı sözlerle kurnazlık etme.
Fazla sözlerle aldatıcılık. Haklı ve haksız söz‑
lerle hakikatı gizleme. * Beceriklilik, fetânet
ile temyiz ve cesaret‑i mutedile ve kuvvet‑i
idareden ibâret olan sıfat‑ı zihniye.(Bu kelime,
Arapçada: Hilekârlık, kurnazlık gibi aşağılayıcı
bir mânâda kullanıldığı halde; Türkçede: Bece‑
riklilik ve konuşma kabiliyeti gibi medhedilir
bir sûrette geçmektedir. Bir casusta olması ge‑
reken özellikler arasında görülmektedir.
Cesâset: Merak, meraklı olma eğilimi, ca‑
susluk.
Cüst ü cû: Arayıp sorma, araştırma.
Dâî‑i iştibâh: Şüphe çekici.
Dil almak: Düşmanın durumunu öğren‑
mek için sorgulanmak üzere tutsak almak.
Envâ‘‑ı tesvilât: Çeşitli fenalıkları güzel
göstererek aldatmalar.

Hadd-i tevatüre erişmek: Bir haberin ke‑
sinlik derecesine ulaşması.
Hafî / Hafiye memuru: Gizli polis, gizlice
bilgi toplayıp ilgili makamlara ileten memur.
Hafiyyeten / Hufyeten: Gizli ve saklı ola‑
rak.
Haseki‑i Hassa: Osmanlı Devleti'nde pa‑
dişahın hizmetine tahsis edilmiş olan bostancı
ocağı mensuplarına ve yeniçerilere verilen isim.
Havadisat‑ı müsteclebe: Elde edilmiş ha‑
berler, bilgiler.
Hiss‑i muakkabiyet: Takip edilme hissi.
İctima‘‑ı hafî: Gizli toplantı.
lar.

İğtişâş: Karışıklıklar, bozukluklar, fenalık‑
İhbarat‑ı mevsuka: Güvenilir ihbarlar.
İhtilât: Karışmak, karışıp görüşmek.

İkrar: Açıktan söylemek. Kabul ve tasdik
etmek. Hakkı itiraf etmek. Karar vermek. Mu‑
karrer kılmak.
İlkaât: Zararlı sözlerle şaşırtmak.
İlkâ‑yı şuriş: Karışıklık ve kargaşa çıkar‑
ma.
İmâle: 1. Meylettirme, bir tarafa eğme, ya‑
tırma.
İstıtlâât: Bir şeyi araştırmak, öğrenmek,
bilmek için yapılan araştırmalar.
İsticvâb: Cevap istemek, sorguya çekmek.
İstifsâr: Bir şey hakkında ayrıntılı bilgi öğ‑
renmek isteme, açıklama isteme, sorma, araş‑
tırma.
İstihbâr : Haber ve bilgi alma.
İstihbârât: Alınan, duyulan haberler, haber
almalar; haber toplama faaliyetlerinin tümü.
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İstihzarât: Hazırlıklar.
İstikşâf‑ı ahvâl: Olan biteni öğrenip anla‑
mak için araştırma yapma.
İstimâ‘ olunmak: Duyulmak, duyum al‑
mak.
İstintak: Sorguya çekme, soru sorarak söy‑
letme.
İstintakname: Sorgu tutanağı.
İstirak / istirak-ı ahvâl: Çalma, bir du‑
rum hakkında söz veya bilgi kapmak.
Jurnal: Vukûât kayıt defteri; yevmiye def‑
teri; bir görevlinin yapmış olduğu izlemenin
neticesine ait olarak üstüne sunduğu rapor.
Karavul: Dolaşıcı asker; kentlerde ve kasa‑
balarda güvenlik amacıyla yapılan ve az sayıda
asker barındıran yapı; karakol.
Kavâid-i istintak: Sorgulama kaideleri.
Ayrıca bkz. Usul-i istintak.
Kîl ü kâl: Dedikodu.
Komita: Siyasî bir amaca ulaşmak için oluş‑
turulan topluluk. veya örgüt.
Lede't‑tahkik: Araştırıldığında.
Lede't‑tedkik: İncelendiğinde.
Lisan‑aşina: Dil bilir.
Mechulü'l‑ahvâl: Durumu bilinmeyen
kimse.
Mesmû‘ / mesmûât: Duyulan, işitilen; du‑
yum, duyumlar.
Mu‘temed: Güvenilir.
Muhaberât‑ı muzırra: Zararlı haberleş‑
meler.
Mu‘temedün‑aleyh: Kendisine itimad edi‑
len ve güvenilen kimse.
Muttali‘: Haberli. Bilgisi olan. Bir yüksek
yerden bakarak görüp anlayan. Vâkıf. Derk
eden.
Muvâfık‑ı hâl: Duruma uygun.
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Mürevvic: Bir fikrin veya eylemin destek‑
cisi, taraflısı, propagandacısı.
Mütenekkiren: Kıyafet değiştirip kendini
tanıtmayarak, tanınmayacak şekilde.
Müteyakkız: Uyanık, dikkatli.
Nazar‑ı dikkat: İnceden inceye düşünme
ve bakma. Bakış inceliği.
Nefy: Sürgün.
Nümudâr: Görünen, meydanda olan.
Örf: Korku verici tavır. / Sorgulama.
Sebili tahliye olunmak: Tahliye olunmak
bkz. Tahliye-i sebil
Sahih Casus: Ele geçirildikten sonra yapı‑
lan sorgusunda casusluğu ispat edilmiş ve ceza‑
ya müstahak olan casus.
Sem‘: İşitmek.
Serâir: Gizli işler.
Serhad: Kelime olarak hudut başı mânası‑
na gelir. Umumiyetle iki devletin toprağının
birbirine bitiştiği sınır mahalli ve bunların iki
tarafındaki gayri muayyen bir arazi serdi için
kullanılır.
Siyaset: Ceza, özellikle idam cezası.
Sû’‑i tefehhüm: Yanlış anlama.
Sûret‑i mahremâne: Gizli bir şekilde.
Şâyi‘ olmak: Bir haber veya söylentinin ya‑
yılması.
Şenâat: Fenâlık, kötülük, alçaklık.
Şuyû‘ bulmak: Bir haber veya söylentinin
yayılması.
Ta‘mîk: Derinleştirme; esâsına hâkim ola‑
cak şekilde araştırma, inceleme.
Tahkikât‑ı ibtidâiye: İlk soruşturma.
Tahkik‑i ahvâl: Birinin veya düşmanın
durumunu araştırmak.
Tahliye-i sebil: Hapisten salıvermek veya
salıverilmek, serbest bırakmak veya bırakılmak.
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Tahsil‑i vukûf: Bir konu hakkında etraflı‑
ca bilgi elde etmek.
Taht‑ı tevkife alınmak: Tutuklanmak.
Tarassudât: Bir şeyi çok dikkat ederek gö‑
zetleme.
Taslît: Musallat etmek. Birini başka birine
belâ etmek. Sataştırmak.
Tasnî‘: Düzme. Uydurma. Yakıştırma.
Te’min: Güvenlik, emniyet hissi vermek.
Sağlamlaştırma, şüphe bırakmama. Sağlamak.
Eman vermek. Elde etme.
Teb‘îd: 1. Uzaklaştırma, uzaklaştırılma,
uzağa sürme. 2. Kovma.
Tebdil gezmek: Bir istihbarat görevlisinin
tanınmayacak şekil ve kıyafetle görev bölgesini
dolaşması.
Tebdil Hasekisi: Padişahın kıyafet değişti‑
rerek yaptığı teftiş gezilerinde kendisine refa‑
kat eden on iki bostancı hasekisine verilen isim.
Tebdil-i câme: Kıyafet değiştirmek.
Tebdil-i hey’et etmek: Suret, görünüm,
kılık, kıyafet değiştirmek.

Tebdil-i kıyafet: Kıyafet değiştirmek.
Tebdil şâhidi: Bir durumu veya bir suçu
delillendirmek için kılığı değiştirilerek olaya
dahil edilen görevli.
Tecessüs ve tetebbu‘: Araştırma, tahkik ve
tedkik ederek bilgi toplama ve elde edilen bu
bilgilerin izi sürülerek araştırmayı derinleştir‑
me.
Tecessüs‑i ahbâr: Gizlice haber elde etme
faaliyeti.
Tefahhus: Bir şeyin, bir meselenin iç yüzü‑
nü dikkatle araştırma.
Tertib‑i ceza: Yakalanıp sorgusu gerçekle‑
şen bir casusa kanun ve âdet üzere verilen ceza.
Tevatür: 1. Dinî terminolojide; her zaman
güvenilen kimselerin bir haberi bildirmeleri. 2.
Halk dilinde (tavatır) ve günümüzde kullanıldı‑
ğı anlamda (1. anlamından bozulma); bir habe‑
rin ağızdan ağıza yayılması, yaygın söylenti.
Tomruk mahbesi: Tersane‑i Amire'de bu‑
lunan hapishane.
Usul-i istintak: Sorgulama usulü.
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