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SUNUfi

Bar›fl ve güvenlik içinde yaflamak insanl›k tarihinin ulafl›lmas› en zor hedefleri aras›nda yer
alm›flt›r. Onlarca y›l süren savafllar tüm insanl›¤› derinden etkilemifl, hatta baz› medeniyetleri or-
tadan kald›rm›flt›r. ‹nsanl›¤a ve medeniyetlere yönelik bu büyük tehlike karfl›s›nda daima yeni
çözümler aranm›fl, her kültür kendi birikimleri çerçevesinde insanl›k ad›na çözüm önerileri ge-
tirmifltir. Bu öneriler kimi zaman baflar›l› sonuçlar getirmifl kimi zaman da insanl›k için yeni tra-
jedilere sebep olmufltur. 

Bütün bu yaflanan tecrübeler sonucunda hoflgörü ve adalet kavramlar› vazgeçilmez hedefler
olarak karfl›m›za ç›km›flt›r. Bu hedeflere en fazla yaklaflan yönetimler yaklaflt›klar› ölçüde uzun
soluklu ve kal›c› olmufllard›r. 

O halde yap›lmas› gereken ifl, insanl›¤›n tarihî birikiminden ay›r›m gözetmeden  daha kat›-
l›mc› bir anlay›flla yararlanmak suretiyle farkl› din, millet, mezhep ve kültürlere mensup insan-
lar›n bir arada yaflayabilecekleri,  adaleti  esas alan siyasî ve kültürel formlar› bulmakt›r. Bu ko-
nuda, Türkiye’nin zengin tarihî tecrübesiyle, insanl›¤›n bu aray›fl›na önemli katk›lar yapabilece-
¤ini düflünüyorum.

Bilindi¤i gibi, Osmanl› Devleti, yaklafl›k alt› yüzy›ll›k bir dönem içinde, Orta Avrupa’dan
Arabistan dahil Afrika’ya kadar uzanan genifl bir co¤rafyaya hükmetmifltir.  Bu o kadar kolay ol-
mam›flt›r. Söz konusu zorluk, sadece co¤rafyan›n geniflli¤i de¤ildir; üzerinde yaflayan birçok
farkl› din, millet, mezhep ve kültüre sahip insanlar› yönetebilmektir. Osmanl› Devleti, böylesi-
ne farkl› ve renkli bir insan toplulu¤unu, adil bir yönetim anlay›fl›yla bar›fl içinde bir arada yö-
netme becerisini göstermifltir. Hâl böyle olunca,  çok farkl› özelliklere sahip insanlar, kendi din,
dil ve kültürlerini serbestçe yaflayabilmifllerdir. Bunun ad›, günümüz diliyle; “Birlikte Yafla-
mak”t›r. Birlikte yaflamak demek, çok kültürlülük içerisinde  insanlar›n birbirlerine hoflgörü gös-
terebilmesidir. Bugünün dünyas›n›n temel sorunu budur ve Osmanl› Devleti bu konuda zengin
bir tecrübeye sahiptir.

Elinizdeki kitap, bu tecrübeyi Baflbakanl›k Devlet Arflivleri Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Os-
manl› Arflivi Daire Baflkanl›¤›’nda bulunan belgeler ›fl›¤›nda ortaya koymaktad›r.  Söz konusu
belgelerin bir k›sm›, Osmanl› Devleti’nin kendisine s›¤›nan  Avrupal› mültecilere yönelik hima-
yeci tavr› ile yönetti¤i çeflitli insan topluluklar›na karfl› “hoflgörülü” yaklafl›m›n› sergilerken di¤er
bir k›sm› da Osmanl› Devleti’nin Avrupal› devletler ile ‹slâm devlet ve topluluklar› aras›ndaki
dostluk iliflkilerini göstermektedir.

Bu kitab›n adaletli ve kat›l›mc› bir dünya düzeninin sa¤lanmas›nda, “Osmanl› tecrübe-
si”nden yararlan›lmas›na vesile olmas›n› diler, eserin haz›rlanmas›nda eme¤i geçen bütün me-
sai arkadafllar›ma teflekkür ederim. 

Doç. Dr. Yusuf SARINAY
Devlet Arflivleri Genel Müdürü



PROLOGUE

Living in peace and security has always been an ardous object throughout human history.
The prolonged wars affected all the nations and destroyed some civilizations utterly. New solu-
tions have been sought to deal with this great danger, and each culture has made a different sug-
gestion in accordance with its own heritage. Some of them led to successful conclusions, and
some brought about new tragedies of mankind.

As a consequence of all these experiences, we face with tolerance and justice as essential
goals. Administrations that reached these aims, had been long-lasting.

What should be done, then, is to find political and cultural forms based on justice which
might make people of different religions, sects, races, and cultures live together in a more par-
ticipative way without discrimination of the historical inheritance of humanity. In my opinion,
Turkey, through its rich past experience, might make a great contribution to this exploration of
humanity.

The Ottoman Empire, as it is known, ruled over a broad geography including Central Europe,
Africa, and Arabia. In fact, it was not that easy. The only difficulty was not the geographical
width. It was also a very hard task to control peoples composed of many different religions,
sects, races, and cultures, living in its dominions. The Ottoman Empire was capable of ruling
justly this different and colorful community.Therefore, people having many different qualities,
freely carried on their own religions, languages, and cultures. We may call this, in today’s terms,
“living together”. It means the mutual toleration ability of people in a multicultural social struc-
ture. It is one of the main problems of the world today, and the Ottoman Empire had a wide ex-
perience on it.

This book sheds light on this experience through the documents contained in the Directorate
of Ottoman Archives of the Prime Minstry General Directorate of State Archives. Some of the
documents reflect that the Ottoman Empire gave protection to European immigrants who took
refuge in the Ottoman Empire and that it has a tolerant attitude to the communities under its
control; and the other documents indicate the friendly relations between the Ottoman Empire,
and European and Islamic states.

It is my hope that this work shall be a means to benefit from the “Ottoman experience” for
the establishment of a just and participative world order; and I would like to express my appre-
ciation and thank all the staff who made contributions in preparation of this work.

Assoc. Prof. Yusuf SARINAY
General Director of the Turkish State Archives
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Bosna ruhbânlar›na Sultân Mehemmed Hân merhûm[un] verdi¤i ahidnâmenin sûretidir.

Niflân-› hümâyûn oldur ki,
Ben ki Sultân Mehemmed Hân'›m, cümle havâss u avâma ma‘lûm ola ki,
‹flbu dârendegân-› fermân-› hümâyûn Bosna râhiblerine mezîd-i ›nâyetim zuhûra gelüp buyur-

dum ki;
Mezbûrlara ve kilisalar›na kimesne mâni‘ u müzâh›m olmayup ihtiyâts›z memleketimde duran-

lara ve kaçup gidenlere emn ü emân ola ki gelüp bizim hâssa memleketimize havfs›z sâkin olup ki-
lisalar›nda mütemekkin olalar ve yüce hazretimden ve vezîrlerimden ve re‘âyâlar›mdan ve memle-
ketim halk›ndan kimesne mezbûrlara dahl ü ta‘arruz etmeyüp incitmeyeler. Kendülerine ve cânla-
r›na ve mâllar›na ve kilisalar›na ve dah› yabandan hâssa memleketimize âdem getürirler ise yemîn-i
mugallaza ederim ki, yeri ve gö¤ü yaradan Perverdigâr hakk› içün ve ulu Peygamberimiz Muham-
med Mustafa sallallâhu Te‘âlâ aleyhi ve sellem hakk› içün ve yedi Mushaf hakk› içün ve yüz yirmi
dört bin peygamberler hakk› içün ve kufland›¤›m k›l›ç içün bu yaz›lanlara bir ferd muhâlefet eyle-
meye, mâdâm ki benim h›dmetime ve emrime mutî‘ olalar.

Tahrîren fî 28 flehr-i May›s / gurre-i Muharremü'l-Harâm sene 883 
Be-yurd-› Kal‘a-i Drac
[4 Nisan 1478], BOA. Düvel-i Ecnebiye Defteri 14/2_1



Bosna ruhbanlar›na Sultan Mehmed Han'›n verdi¤i ahidnâmenin suretidir. 
Ben ki Sultan Mehmed Han›m:
‹hsan edip Bosna rahiplerine buyurdum ki;
Kiliselerinizde korkusuzca ibadet ve memleketimizde korkusuzca ikamet edin. Ne vezirlerimden ne

de halk›mdan kimse bunlar› incitmesin ve rencide etmesin. Allah'a, Peygambere, Kur'âna ve kufland›¤›m
k›l›ca yemin olsun ki canlar›, mallar› ve kiliseleri bana itaat ettikleri sürece güvencem alt›ndad›r.

The copy of the ahd-nâme given by Sultan Mehmed Khan to the Bosnian priests.
With my beneficence, I , Sultan Mehmed Khan, order the Bosnian priests to pray in your churches

and to live in our country without fear. No person, either from my viziers or my citizens, shall ever hurt
you. I solemnly swear on God, the Prophet, the Koran, and the sword I am girding that their lives and
goods are under my guarantee as long as they obey me.

\ GÖKKUBBE ALTINDA B‹RL‹KTE YAfiAMAK 20
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Rûmili Müfettifli devletlü Kâmil Pafla ve Bosna Vâlîsi devletlü Hurflîd Pafla hazerât›na, Bosna
H›r›stiyan ahâlîsi taraf›ndan bin sekiz yüz elli üç senesi Nisan'›n›n on alt›s› târîhiyle 

müverrahan takdîm k›l›nan arz-› mahzar sûretinin tercemesidir.

Ba‘de'l-elkâb
Tuzla flehriyle nevâhîsinin sekene ve ahâlîsi olan ashâb-› imzâ-kemterleri cümleten ve her hâl ve

vesâ’ilde zât-› hazreti mülûkânenin teba‘a-i sâd›ka ve taraf-› âlî-i âsafânelerinizden sâd›r olan bil-
cümle evâmirin infâz ve icrâs›na hâhifl-ker bendeleri oldu¤umuzu i‘lân ederiz. ‹flte zât-› devlet-
lerinin idâre ve nezâret-i âk›lâne ve hakîmâneleriyle çok vaktden berü pek arzûkefl bulundu¤umuz
refâh ve âsâyifl ve sa‘âdet-i hâlden mütemetti‘ olmakday›z. Kald› ki bu hâl-i sa‘âdet-ifltimâlden dolay›
mecma‘-› lutf u ›nâyet olan metbû‘-› mufahham ve a‘zam›m›z flevketlü, kerâmetlü Sultân
Abdülmecîd Hân efendimiz hazretlerine fevka'l-gâye ve min-gayri haddin müteflekkir oldu¤umuz
misillü zât-› âsafâneleri yani Rûmili Müfettifli devletlü Kâmil Pafla ve Bosna Vâlîsi devletlü Hurflîd
Pafla hazerât› dah› kesîru'fl-flân ve flevket olan metbû‘-› mu‘azzam ve efham›m›z Sultân Abdülmecîd
Hân efendimiz hazretlerinin evâmir ve dil-hâh-› flâhânelerine tevfîkan ve imtisâlen ‹zvornik pisko-
posu ve metropolidi vâs›tas›yla dîn ü âdât›m›z ve kemâl-i serbestiyyet üzere baz› mahallerde yani
gerek Tuzla flehrinde ve gerek nevâhî vü kurâs›nda te‘abbüd etmemize ruhsat i‘tâ ve ihsân buyur-
duklar›ndan dolay› derece-i nihâyede müteflekkir oldu¤umuzdan baflka kibâr ve s›gâr›m›z bir
ta‘zîm-i mahsûs ile zât-› sâmî-i s›fât-› âsafânelerinize ile'l-ebed müteflekkir olmal›y›z. Binâberîn
cümleten evlâd ü ensâlimiz ile pür-merhamet ve flefkat olan metbû‘-› efham ve veliyy-i ni‘met-i
a‘zam›m›z Sultân Abdülmecîd Hân efendimiz hazretleriyle zât-› âlî-i âsafânelerinizin temâdî-i ömr ü
âfiyetleri da‘avât›n› bugün ve dâimâ Cenâb-› Rabbü'l-âlemînden ricâ ve niyâz etmek içün ittifâk
eylemifl oldu¤umuzdan hemân Cenâb-› Hak celle ve alâ hazretleri gerek pâdiflâh›m›z ve velî-
ni‘metimiz efendimiz hazretlerine ve gerek zât-› vâlâ-y› âsafânelerinize kudret-i ezeliyye-i süb-
hâniyyesinden bir ömr-i medîd ve sa‘îd ihsân u ›nâyet buyurmas› du‘â-y› hayriyyesini ref‘-i bârgâh-›
Cenâb-› Rabb-i müte‘âl etmiflizdir. Bundan mâ‘adâ nizâmât ve evâmir-i hazreti mülûkânenin
mücrîsi ve hakkâniyyet ve istikâmetin hâmîsi olduklar› cihetle bu âna de¤in bu kullar›n› mazhar
buyurduklar› âsâyifl ve refâhdan lutfen müstakbelde dahi ber-vech-i devâm mütemetti‘ buyurul-
makl›¤›m›z› ubeydâne zât-› devletlerinden niyâz ve temennî ederiz.

‹zvornik Piskoposu Aga San Felos'un imzâs› dâhil oldu¤u hâlde k›rk iki aded olan imzâlar›n
sâhibleri ‹zvornik ve Briçka ve Kalo ve Mudçuk ve Blona nâm befl kasaba ahâlîlerindirler.

16 Nisan 1853, BOA. ‹. Hâriciye 4860_2



Tuzla flehri ve bütün havalisi ile ilgili emirlerinizi uygulayan kullar›n›z oldu¤umuzu beyan ede-
riz. Burada uygulanan politikalar neticesinde uzun zamand›r bekledi¤imiz refah ve huzurun artma-
s›na sebep olan Sultan Abdülmecid Han efendimize sonsuz müteflekkir oldu¤umuzu bildiririz. Rû-
mili Müfettifli Kâmil Pafla ve Bosna Valisi Hurflid Paflalar da Padiflah›m›z›n emirlerine uygun olarak
‹zvornik metropolidi ve piskoposu arac›l›¤›yla inanç ve adetlerimiz üzerine tam bir serbestlik ver-
mifllerdir. Padiflah›m›za Allah'›n uzun ömürler ihsan eylemesi için her zaman dua etmekteyiz. Bu
uygulamalar›n ileriki zamanlarda da devam etmesini Sultan'›m›zdan niyaz ve temenni ederiz. ‹zvor-
nik Piskoposu Agasenfelos, ‹zvornik, Briçka, Kalesiya, Modriça ve Byelina isimli kasaba ahalileri. 

We declare that we are your servants who obey your orders concerning the city of Tuzla and all its sur-
roundings.

We also want to express our gratitude to Sultan Abdülmecid Khan who through the policies carried
out here increased our level of ease and prosperity, for which we have been waiting for a long time.

According to the orders of our Sultan, Kamil Pasha, the Inspector of Rumelia, and Hurshid Pasha, the
Governor of Bosnia, also gave us permission to practise our religious life and traditions in full freedom as
communicated to us by the Metropolitan of Izvornik.

We always pray to God to grant our Sultan a long life. We hope that  our Sultan continue these poli-
cies in the future.

Agasenfelos the Bishop of ‹zvornik, the inhabitants of Izvornik, Briçka, Kalesia, Modriça and Byelina.
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Atebe-i felek-mertebe-i Hazreti mülûkâneye bin sekiz yüz elli üç senesi May›s'›n›n yirmisi
târîhiyle müverrahan Bosna'da kâin üç aded manast›rlar›n müdürleri taraf›ndan takdîm olunan

bir k›t‘a arzuhâlin tercemesidir.

Pâdiflâhân-› ›zâm hazerât› hükûmet-i dünyeviyyede Hak Te‘âlâ hazretlerinin vekîl ve halîfeleri oldu¤u
kütüb-i dîniyyede muharrer ve münderic olup fi'l-hakîka müflârun-ileyhim hazerât› Cenâb-› Hakk'›n ›nâ-
yetiyle efrâd-› nâsdan bi't-tefrîk taht-› saltanat ve pâdiflâhî ile taltîf buyurulduklar› cihetle zîr-i idâre-i mü-
lûkânelerinde bulunan ahâlînin istirâhat ve menâfi‘-i dünyeviyelerine dikkat ve i‘tinâ ve ashâb-› töhmeti
te’dîb ve terbiye ile edyân ve mezâhibi himâye ve tesâhub husûsunda bezl-i mesâ‘î-i evfâ eylediklerine meb-
nî ahâlînin ihtirâm ve ta‘zîmât›na müsteh›kk olduklar› derkârd›r. Binâberîn bu kullar› Bosna'da kâ’in üç
aded manast›rlar›n müdürleri ve Bosna Katolikleri'nin ruesâ-y› rûhânîsi bulundu¤umuz hasebiyle zât-› flev-
ket-simât-› hazreti flehinflâhîlerinin müsellem-i âlem olan harekât-› mehâbet-âyât-› mülûkâneleri eslâf-›
›zâm tâbe serâhum hazerât›n›n istihsâl buyurmufl olduklar› flân u flükûh-i cengâverî ve fütûhâta tefevvuk
eylemifl oldu¤unu i‘lân ederiz. Çünki ecdâd-› ›zâm-› mülûkânelerinin kuvveden fi‘le ihrâc ile b›rakm›fl ol-
duklar› âsâr derece-i matlûbede muntazam olmayup hâlbuki zât-› adâlet-simât-› hazreti flehinflâhîlerinin
müsellem olan vüfûr-› dirâyet ve fetânet-i amîka-i mülûkâneleri memâlik-i mahrûse-i flâhânelerine istih-
kâm ve kâffe-i ahâlîyi taht-› itâ‘ate idhâl ile Devlet-i Aliyyelerine ile'l-ebed bâkî kalacak sûretde tanzîm-i ah-
vâl-i memâlik ve enâm buyurmufl ve bu cihetle gerek Devlet-i Aliyye-i ebedü'd-devâmlar› ve gerek bilcüm-
le teba‘a-i saltanat-› seniyyeleri zât-› ma‘delet-simât-› cenâb-› flâhâneleri gibi bir pâdiflâh-› celîlü'fl-flân›n
taht-› hükûmet-i seniyyesinde bulunduklar› cihetle bahtiyâ[r] ve mes‘ûdü'l-hâl olup çünki zât-› âlî-i haz-
reti flehinflâhîleri bilcümle teba‘an›n dünyevî ve uhrevî felâh›n› mûcib esbâb› mesâ‘î-i mütevâliye ile tahkîk
ve taharrî buyurmakda olduklar› misillü benî-Âdem'in akdem-i vâcibât-› zimmeti Cenâb-› Hakk ve Fey-
yâz-› Mutlak hazretlerine ibâdet etmek oldu¤u lây›h-› efkâr-› flehinflâhîleri olarak memâlik-i mahrûseyi
müte‘addid cevâmi‘ ve kilise inflâs›yla tezyîn buyurmufl olduklar› cihetle akvâm-› muhtelife mezheb ve
âdetleri üzre bilâ-istisnâ icrâ-y› âyîn ederek du‘â-y› mefrûzu'l-edâ-y› devâm-› eyyâm-› ömr ü flevket-i mü-
lûkânelerine muvâzabet etmekde bulunmufllard›r. Bosna'da sâkin Katolik re‘âyâs› içün dokuz aded kilise
inflâs›na ruhsat› hâvî olan dokuz aded fermân-› âlîlerin flehr-i May›s'›n ibtidâs›nda bu tarafa fleref-vürûd ey-
ledi¤i re‘âyâ-y› merkûmenin ma‘lûmu oldukda kemâl-i memnûniyetlerinden eflk-rîzân olarak zât-› merâ-
him-simât-› hazreti flâhânelerinin temâdî-i eyyâm-› ömr ü ikbâl ve tevâfür-i flân u iclâl-i mülûkâneleri
da‘avât-› hâlisas›n› îsâl-i bârgâh-› Cenâb-› Rabbü'l-Müte‘âl eylemifllerdir ve bu kullar› yani bilcümle Kato-
lik ruhbânlar› dah› cennet-mekân Fatih Sultân Mehemmed Hân hazretlerinin Bosna'da kâ’in Katolik kili-
se ve manast›rlar›na ihsân buyurmufl olduklar› imtiyâzâta dâir olan hatt-› hümâyûnlar› flehr-i May›s'›n yir-
mi befli târîhinde fleref-sudûr ve sünûh etmifl oldu¤unu kütüb-i tevârîhde müflâhede etmifl oldu¤umuzdan
cümlemiz pek ziyâde olarak zât-› flevket-simât-› hazreti flehinflâhîlerinin hâkân-› müflârun-ileyhin sânîsi ol-
duklar›n› ikrâr ve tasdîk eylemiflizdir. Zîrâ müflârun-ileyh hazretleri taraflar›ndan Katolik âyîninde bulu-
nan bendelerine ihsân buyurulup mu’ahharan her nas›l ise mahv olmufl olan imtiyâzât›n taraf-› eflref-i haz-
reti mülûkânelerinden bu kere i‘âdesine irâde buyurulmufl olma¤la re‘âyâ-y› merkûme zât-› hazreti flehin-
flâhîlerinin teba‘as› ›dâd›ndan ma‘dûd olma¤› kendilerine mûcib-i fleref bildikleri cihetle Devlet-i Aliyyele-
rine kemâl-i sadâkat ve itâ‘atlerini isbât içün gerek zât-› merâhim-simât-› hazreti flâhâneleri ve gerek Dev-
let-i Aliyye-i ebedü'd-devâmlar› u¤urunda bezl-i mâl ve vücûd eyleme¤e hâz›r u âmâde bulunduklar›n›n
arz ve ifâdesine ibtidâr ederler. Atebe-i felek-mertebe-i cenâb-› z›llullâhîlerinden bundan böyle vukû‘ bu-
lacak istid‘â ve istirhâm-› çâkerânemizin karîn-i kabûl buyurulaca¤›n› me’mûl eyledi¤imizden hâk-i pây-›
merâhim-peymâ-y› cenâb-› Hilâfet-penâhîlerine arz olunmak üzere Katolik mezhebi içün lüzûmu olan ba-
z› ebniyenin inflâs›na ruhsat buyurulmas› istid‘âs›n› hâvî devletlü Hurflîd Pafla hazretleri bendelerine bir
k›t‘a arzuhâl takdîm olunmufl ve müflârun-ileyh bendeleri re‘âyâ kullar›n›n vukû‘ bulan istirhâmlar›n›



Our Exalted Sultan!
Your efforts to ensure the security and the prosperity of the people under your rule, to punish guilty ones

and to protect all religions and sects have caused you to gain the affection and the esteem of the people.
As administrators of three churches and as religious leaders of Bosnian Catholics, we say that the restora-

tion of the historical places remaining from our ancestors will increase the loyalty of the inhabitants to your
sovereignty. 

Your Exalted Person has adorned the entire country with mosques and churches. 
The whole nation whatever religion they might be prays for You. 
The Catholics living in Bosnia prayed for you in tears when your ferman permitting to build nine church-

es arrived them.
However, the privileges given by Sultan Mehmed the Conqueror to the Bosnian churches and monaster-

ies have been forgotten in the course of time.
We are very grateful to you that you have given those privileges back.

istimâ‘ ederek irâde-i seniyye-i cenâb-› mülûkânelerine tevfîkan îcâb›n›n icrâs›na müsâra‘at etmekde
bulunmufl olma¤la bu husûsda dah› irâde-i seniyye-i hazreti mülûkâneleri vechile iktizâ-y› hâlin icrâs›na
bezl-i mesâ‘î edecekleri me’mûl-i âcizânemiz idü¤ü ifâdesiyle hakk-› nâ-müsteh›kk-› çâkerânemizde pey-
der-pey vukû‘a gelmekde olan ›nâyât ve müsâ‘adât-› celîle-i cenâb-› flehinflâhîlerinin îfâ-y› farîza-i teflekkür
ve mahmidetine ma‘a-ademi'l-istitâ‘a mücâseret etmifl oldu¤umuz meflmûl-i lihâza-i cenâb-› H›lâfet-penâ-
hîleri buyruldukda ol bâbda ve kâffe-i ahvâlde emr u fermân ve lutf u ihsân metbû‘-› efham ve pâdiflâh-›
ekrem ve a‘zam efendimiz hazretlerinindir.

20 May›s 1853, BOA. ‹. Hâriciye 4860_1
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Yüce Padiflah›m›z!
‹dareniz alt›nda olan ahalinin rahat ve huzuru, suçlular›n ise cezaland›r›lmas› hususunda gös-

terdi¤iniz dikkat, bütün din ve mezheplerin himayesine gösterdi¤iniz gayret, halk›n sayg› ve sevgi-
sini kazanman›za sebep olmufltur. 

Bosna'da bulunan üç adet kilisenin müdürü ve Bosna katoliklerinin ruhani reisi olmam›z hase-
biyle ecdad›n›z›n b›rakm›fl oldu¤u eserlerin daha muntazam hale getirilmesi halk›n saltanat›n›za
olan ba¤l›l›klar›n› bir kat daha art›racak ve daha huzurlu olacaklard›r. Zât-› aliniz, halk›n›z›n iba-
detleri için her taraf› cami ve kiliselerle süslediniz. Hangi dinden olursa olsun bütün halk size dua
etmektedir. 

Bosna'da yaflayan Katolikler sizin dokuz adet kilise inflas›na izin verdi¤iniz ferman kendilerine
ulaflt›¤›nda, göz yafllar› içinde size dualar etmifllerdir.

Ancak cennet-mekan Fatih Sultan Mehmed Han'›n Bosna Katolik kilise ve manast›rlar›na vermifl
oldu¤u imtiyazlar her nas›lsa zamanla yok olmufl idi. Sizin bu imtiyazlar› yeniden vermifl olman›z-
dan dolay› son derece müteflekkiriz.



H5

Sultan Abdülmecid Han, 20 May›s 1853, BOA. ‹. Hâriciye 4860_4
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Bosna’da üç adet
manast›r

müdürünün yeni 
kiliseler inflas›na

izin verilmesinden
dolay› S›rpça

teflekkür mektubu

Letter of gratitude
in Serbian written

by the 
administrators of
three monasteries

concerning the 
permission to build

new churches.
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Sultan Abdülaziz Han, 2 fiubat 1872, BOA. ‹. Hâriciye 15049
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Bosna'n›n Yenipazar
flehrindeki kilise

inflaat›n›n 
tamamlanmas› için

hazine taraf›ndan
yard›m yap›lmas›.

Assistance by the
Ottoman Treasury

to complete the
construction of a

church in
Yenibazar, Bosnia.
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Atûfetlü efendim hazretleri
Yenipazar sanca¤›nda kâin Tafll›ca kazâs›na tâbi‘ Princan mevki‘inde ahâlî-i H›r›stiyan taraf›ndan

inflâ olunan kilisenin ikmâl-i noksân› içün at›yye-i seniyye olarak mahallî mal sand›¤›ndan verilmifl
olan akçadan dolay› teflekkürü mutazamm›n ahâlî-i merkûme cânibinden tanzîm k›l›nan mahzar ile
kazâ-i mezkûr Meclis-i ‹dâresi'nin mazbatas› gönderildi¤ine dâir Bosna vilâyeti vâlîsi devletlü pafla
hazretlerinin vürûd eden tahrîrât› mücerred manzûr-› me‘âlî-mevfûr-› cenâb-› cihânbânî buyurul-
mak üzre mahzar ve mazbata-i mezbûre ile berâber arz u takdîm k›l›nd›¤› beyân›yla tezkire-i
senâverî terkîm k›l›nd› efendim.

Fî 22 Zi'lka‘de sene [1]288

Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Enmile-pîrâ-y› ta‘zîm olan iflbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle evrâk-› melfûfe manzûr-› flevket-

mevfûr-› cenâb-› flehinflâhî buyurularak yine savb-› sâmî-i Sadâret-penâhîlerine iâde k›l›nm›fl
olma¤la ol bâbda emr u fermân Hazreti veliyyü'l-emrindir.

Fî 23 Zi'l-ka‘de sene [1]288 / [2 fiubat 1872], BOA. ‹. Hâriciye 15049



Yenipazar'›n Tafll›ca kazas›na ba¤l› Princan mevkiinde H›r›stiyan ahali taraf›ndan infla olunan ki-
lisenin noksanlar›n›n tamamlanmas› için Osmanl› Devleti taraf›ndan yap›lan yard›mdan dolay› halk
teflekkürlerini sunmufltur.

The Christian inhabitants of Princan, a district in the kaza of Tashlica, Yenibazar, have present-
ed their gratitude letter to the Ottoman State concerning the assistance to complete the construc-
tion of the church built by themselves.
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Sultan Abdülaziz Han, 1 Ekim 1871, BOA. ‹. Hâriciye 15049_3
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Yenipazar 
sanca¤›nda bulunan
Tafll›ca kazas›na tabi

Princan mevkiinde
H›r›stiyan ahali
taraf›ndan infla 

olunan kilisenin,
noksanlar›n›n

tamamlanmas› için
devletçe yap›lan

yard›mdan dolay› 
ahalinin S›rpça

teflekkür mektubu.

Letter of gratitude
in Serbian written

by the Christian 
inhabitants of

Princan, a district in
the kaza of

Tashlica, Yenibazar,
concerning the 

assistance by the
Ottoman Treasury

to complete the
construction of the

church built by
themselves.
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Kanuni Sultan Süleyman Han, May›s 1560, BOA. Mühimme Defteri 3, hüküm 1024
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Semendire'de 
kanuna ayk›r› vergi

toplanmas›n›n 
engellenerek

haks›zl›klar›n 
önlenmesi.

Prevention of 
collecting excessive
taxes illegally from
the inhabitants in

Semendire.
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Semendire kâdîlar›na hüküm ki

Livâ-i mezbûre be¤leri cânibinden re‘âyâya fler‘ u kânûn ve deftere mugâyir baz› bedâyi‘ ihdâs
olunup al›nd›¤› bundan akdem atebe-i ulyâma arz olundukda min-ba‘d re‘âyâdan ve sâyirden e¤er
be¤lerdir ve e¤er ümenâ ve ummâldir ve e¤er sâyir mübâflirîndir ve e¤er ifl erleridir, bir ferd[den]
hilâf-› fler‘ u kânûn ve mugâyir-i defter-i hümâyûn kimesneye nesne ald›rmayas›z deyü mü’ekked
size hükm-i flerîfim gönderilmifldi. Hâliyâ girü ol bid‘atler ref‘ olunmayup re‘âyâdan al›nd›¤› mes-
mû‘-› flerîfim olmufldur. Eyle olsa bu husûslar› mukaddemâ verilen fermân-› flerîfim üzre ref‘ etme-
yüp memnû‘ olmayanlar› südde-i sa‘âdetime arz etmedi¤iniz ecilden istimâ‘ olmufldur.

‹mdi eyyâm-› saltanat ve hengâm-› adâletimde re‘âyâ ve berâyâ -ki vedâyi‘-› Hâl›k-› berâyâd›r-
anlara hilâf-› fler‘ u kânûn ve mugâyir-i defter-i hümâyûn zulm ü te‘addî ve hayf u te’ezzî olma¤a
aslâ r›zâ-y› flerîfim olmayup her birisi âsûde-hâl olmalar› iktizâ-y› murâd›md›r. Eyle olsa ihdâs olu-
nan bid‘atlerin sûreti ihrâc olunup men‘ u def‘ olunmak içün hükm-i flerîfim size irsâl olunup bu-
yurdum ki;

Vusûl buldukda her biriniz zikr olunan hükm-i flerîfimin sûretin sicill-i mahfûza kayd eyleyüp
dah› bu bâbda bizzât mukayyed olup, bu adâlet-nâme-i hümâyûnumun mefhûmun taht-› kazân›z-
da vâk›‘ olan kasâbât u nevâhî vü kurâya nidâ-y› âmm etdirüp re‘âyâ ve sâyir halka umûmen bildi-
resin ki kemâl-i merâhim-i husrevânemden üzerlerinden bu bid‘atler kendülerden ref‘ oldu¤un
cümle re‘âyân›n ma‘lûmu olup anun gibi kendülere bu makûle teklîf olundukda gelüp size bildire-
ler siz dah› men‘ u def‘ eyleyesiz. fiöyle ki men‘e kâdir olmayas›z aslâ te’hîr etmeyüp emre mugâyir
ifl eden e¤er sancakbe¤leridir ve e¤er ademleridir ve e¤er sâyir mübâflirîndir, ismi ve resmi ile ya-
zup südde-i sa‘âdetime arz edesiz. Bir vechile hakk›ndan geline ki sâ’irlere mûcib-i ibret vâk›‘ ola.
Bu husûs her birinizin taht-› kazâs›nda yoklanup görülse gerekdir. fiöyle ki her birinizin kâdîl›¤›n-
da e¤er zikr olunan bid‘atlerdir ve e¤er onlardan gayri fler‘ u kânûn ve deftere mugâyir al›nan be-
dâyi‘dir, re‘âyâdan ba‘de'l-yevm al›na, siz men‘ etmeyesiz ve yâhûd men‘ine kâdir olmad›¤›n›z›
mu‘accelen yazup vukû‘u üzre südde-i sa‘âdetime bildirmeyesiz, sonra yoklanup görülse gerekdir,
her kang›n›z[›n] taht-› hükûmetinde olursa azl ile ve min-ba‘d mans›b olmamak ile konulmay›p en-
vâ‘-› ›tâb u ›kâb ile mu‘âteb u mu‘âkab olman›z mukarrer bilüp ana göre fermân-› flerîfimin mef-
hûm-› münîfini e¤er sancakbe¤leridir ve e¤er ademleridir ve e¤er sâyir re‘âyâ ve berâyâya bir vec-
hile nidâ ve i‘lân etdiresiz ki sonra kimesnenin bilmedük ve iflitmedük deme¤e mecâli kalmayup
re‘âyâ vü berâyâ eyyâm-› adâletimde her biri huzûr-› hâl ve ferâ¤-› bâl ile kendü kâr [u] kisblerine
meflgûl olup devâm-› ebed-peyvendim içün duâya ifltigâl göstereler ve bu hükm-i flerîfim ne gün va-
rup ve ne vechile i‘lâm olunup bedâyi‘ ref‘ olundu¤un yazup bildiresiz.

fiaban sene 967 / [May›s 1560], BOA. Mühimme Defteri 3, hüküm 1024



Semendire kad›lar›na hüküm ki:
Bundan önce halktan kanuna ayk›r› vergi al›nd›¤› bana arz olundu. “Bundan sonra halktan her

kim olursa olsun, hangi makam sahibi olursa olsun, kanuna ayk›r› bir nesne dahi ald›rtmay›n” flek-
linde hüküm gönderilmiflti. Siz bu uygulamalara son vermedi¤iniz gibi, bu gibi olaylar› taraf›ma bil-
dirmedi¤inizi de duydum. Bu hükmüm size ulaflt›¤›nda hemen sicil defterine kaydedin ve uygula-
maya koyun. fiayet haks›zl›klar› önlemeye kadir olamazsan›z, haks›zl›¤› yapan sancak beyi dahi ol-
sa bana bildirin. Bundan böyle sak›n ola ki ben buna kadir olamad›m demeyin, bilesiniz ki azlolun-
makla kalmazs›n›z. Bu hükmü öyle ilan edin ki hiç bir kimse duymad›k, bilmiyorduk, diyemesin.

Decree to the kadis of Semendire:
It has been reported me that excessive taxes were collected from the inhabitants illegally before.
A decree was sent to you not let anybody, whoever they might be, collect excessive taxes from

the people illegally and take anything 
I have heard that you did not prevent these disorders and also did not report me.
When my decree arrives you, register it on the registerbook and carry it out.
If you could not prevent the disorders, report me those who do not obey my decree even if san-

jakbeg is.
After this time, do not say that you could not prevent and you did not know.
Otherwise, the least you can expect will be dismissal. 
Announce my decree so that nobody can say that he or she does not hear and know.
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Kanuni Sultan Süleyman Han, 16 A¤ustos 1560, BOA. Mühimme Defteri 3, hüküm 1445
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Semendire’de halka
zulmedilmemesi ve

kanunsuz vergi
toplatt›r›lmamas›.

Prevention of
oppressions and

collecting excessive
taxes illegally from
the inhabitants in

Semendire.
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Semendire be¤ine hüküm ki

Hâliyâ eyyâm-› sa‘âdetimde re‘âyâ vü berâyâ âsûde-hâl olup h›lâf-› fler‘ u kânûn kimesneye zulm ü
te‘addî olma¤a aslâ r›zâ-y› flerîfim yokdur. Eyle olsa koyun hakk› ve harâc cem‘ine varan kul tâyife-
si ellerinde olan berâtlar›n ve fler‘ u kânûna mugâyir re‘âyâdan akça ald›klar› istimâ‘ olunma¤›n bu-
yurdum ki;

E¤er bu husûslardad›r ve e¤er sâyir umûrdad›r gere¤i gibi mukayyed olup anun gibi e¤er koyun
hakk› ve e¤er harâc cem‘i içün varan kullar›ma âdet-i a¤nâm ve cizyeyi kânûn u defter mûcebince
cem‘ etdirüp defterden ziyâde bir ferde akça ald›rmayup eslemeyenleri yazup bildiresin.

Fî 24 Zilkade sene 967 / [16 A¤ustos 1560], BOA. Mühimme Defteri 3, hüküm 1445



Semendire beyine hüküm ki: 
Huzur içinde yaflayan halk›mdan hiç kimseye hiç bir zaman zulmedilmesine r›zam yoktur. Ver-

gi toplama görevinde bulunanlar›n kanuna ayk›r› olarak halktan fazla akça ald›klar›n› iflittim ve bu-
yurdum ki; 

Her türlü vergiyi sadece kanunlar çerçevesinde toplatt›ras›n. Hiç bir kimseye fazladan bir akça
dahi ald›rtmayas›n. Dinlemeyenleri yaz›p bildiresin.

Decree to the Beg of Semendire:
I never consent anybody to hurt my citizens living at ease.
Hearing that tax-collectors have been illegally taking excessive taxes, I order you that all kinds

of taxes are to be collected legally and not to let anybody take excessive taxes, and to write and re-
port those who do not obey the decrees.
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Sultan Abdülmecid Han, 22 Hazirân 1840, BOA. MühimmeDefteri 254, hüküm 104
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S›rbistan'da 
huzurun 

bozulmas›n› 
engellemek için

gereken tedbirlerin
al›nmas›.

Taking necessary
precautions to 

prevent the disorder
of security in

Serbia.
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Hâlâ S›rp Milleti Baflknezi Mihal Obranoviç Be¤ dâmet menziletühuya ve ru’esâ-y› millet-i 
S›rbiyye zîdet sadâkatühüme hüküm

Asd›kâ-y› teba‘a-i saltanat-› seniyyemden olan S›rp milletinin hüsn-i refâh u âsâyiflleri z›mn›nda,
idâre-i masâlih-i mülkiye ve milliyeleri bundan akdem kânûn u nizâm-› kavîye bend ü rabt olun-
mufl oldu¤undan, millet-i merkûmenin sâye-i saltanat-› seniyyemde kâffe-i umûr ve husûslar› ma‘ri-
fet-i meclis-i memleket ve hüsn-i ittifâk ve ittihâd-› ru’esâ-y› millet ile dâ’ire-i kânûn ve nizâm› te-
câvüz etmeyecek vechile idâre olunmak lâz›meden olarak S›rp Baflknezli¤i dah› geçende avât›f-›
aliyye-i flâhânemden sen ki mîr-i mûmâ-ileyhsin uhde-i sadâkatine ihâle ve tefvîz k›l›nm›fl ve muk-
tezâ-y› me’mûriyyet ve kiyâsetin üzre millet-i merkûmenin imtiyâzât-› mahsûsa ve hukûk-› mu‘ay-
yenelerine göre hüsn-i himâyet ve sahâbetleriyle k›t‘a-i S›rbistan'›n istihsâl-i âsâyifl ve emniyetini
mûcib olur vesâ’il ve hâlât-› marz›yye ve müstahseneye taraf›ndan sarf-› efkâr ve reviyyet olunmas›
matlûb-› ma‘delet-mashûb-› milkdârânem olan mevâddan bulunmufl oldu¤u hâlde flu aral›k baz›
serserî kesân memleket-i S›rbistan'a ilkâ-y› ihtilâl ve mazarrat ve kendi kendilere tertîb-i cem‘iyyet
ile h›lâf-› kânûn ve nizâm baz› gûne yolsuz harekâta cür’et etmifl olduklar› vâs›l-› sâmi‘a-i hümâyû-
num olup beyândan müsta¤nî oldu¤u üzre dâ’imâ murâd-› hayriyyet-i‘tiyâd-› mülûkânem her tara-
f›n istikmâl-i vesâ’il-i emn ü âsâyifliyle kâffe-i teba‘a ve zîr-destân›n sâye-i flevket-vâye-i cihân-dârâ-
nemde bi'l-vücûh istihsâl-i esbâb-› râhat ve ârâmiflleri kaz›yye-i hayriyyesinden ibâret oldu¤una ve
bi-tevfîk›hî Te‘âlâ memâlik-i mahrûse-i flâhânemin usûl-i idâresi tanzîmat-› hasene taht›na idhâl
olunmakda oldu¤u s›rada S›rp milleti gibi asd›kâ-y› teba‘a-i saltanat-› seniyyemden olan bir millet-i
mutî‘a beyninde bu makûle ihtilâl ve kîl ü kâli mûcib vaz‘ u hâlet tekevvününe bir vechile r›zâ-y›
hümâyûn-› flâhânem olmayaca¤› ve nizâmât-› mü’essese ve mukarreresinin ta¤yîr ve ihlâli kat‘an
tecvîz olunamayaca¤› umûr-› müsellemeden olmakdan nâflî bu bâbda lâz›m gelen tenbîhât-› seniy-
ye-i mülûkânemi sana ve sâ’ir ru’esâ-y› millete teblî¤ u îsâl ve tahkîk u tedkîk-› keyfiyet ve ahvâl ile
def‘-i vesâ’il-i kîl ü kâl ü ihtilâl ve esbâb-› âsâyifl ve istirâhat-i millet ü memleketi istihsâle dikkat ve
sa‘y-i bî-hemâl eylemek üzre e‘âz›m-› ricâl-i Devlet-i Aliyyemden ve Meclis-i Ahkâm-› Adliyem a‘zâ-
s›ndan Defterdâr-› sâb›k ‹ftihâr Mûsa Safvetî dâme ulüvvuhu dirâyet ve fetânet-i zâtiyye ashâb›ndan
ve mu‘temed ve mevsûk bendegân-› s›dk-niflân-› flâhânemden olmak hasebiyle sahîfe-pîrâ-y› sudûr
olan hatt-› hümâyûn-› ma‘delet-makrûn-› mülûkânem mûcebince bu mâddeye mahsûs me’mûr ve
ta‘yîn k›l›nm›fl ve me’mûr-› müflârun-ileyh gerek seninle ve gerek sâyir iktizâ edenler ile flu husûsu
müzâkere ederek ve bi'l-etrâf istiknâh ve tahkîk-i mâdde eyleyerek vâk›‘ olan kîl ü kâlin gere¤i gi-
bi hüsn-i indifâ‘›na mübâderet eylemesi me’âlinde yedine ta‘lîmât-› mahsûsa ve Tanzîmât-› Hayriye
ve kavânîn-i cedîde-i mü’essese iktizâs›nca müddet-i ikâmetinde ta‘yînât ve sâ’ir nesne ahz›na hâcet
kalmamak içün cânib-i hazîne-i flâhânemden kendüye mebâli¤-i kâfiye i‘tâ ve Dersa‘âdetimde bulu-
nan S›rp Kap›kethüdâs› Knez ‹liç dah› ba‘dehu avdet etmek üzre bi'r-refâka vapur sefînesiyle bah-
ren ve nehren Vidin'e i‘zâm ve isrâ olunmufl olma¤la me’mûr-› müflârun-ileyhin taraf›na lede'l-vu-
sûl vâk›‘ olacak ifâdât ve teblî¤ât› vechile harekete mübâderet ve flu uygunsuzlu¤a bâ‘is olan mevâd-
d›n tahkîk ve tedkîk›yla def‘-i kîl ü kâl ü ihtilâle ve i‘âde-i âsâyifl ve istirâhat-i mülk ü millete gerek
müflârun-ileyh ve gerek ferîkân-› kirâm›mdan hâlâ Belgrad Muhâf›z› Hüsrev Pafla dâmet meâlîhi ve
ru’esâ-y› millet ile bi'l-ittifâk ikdâm ve gayret ve'l-hâs›l bu bâbda tedâbîr-i âcile ve muktez›yyeyi ke-
mâ-yenba¤î icrâ ile ba‘d-ez-în dah› sâye-i merâhim-vâye-i saltanat-› seniyyemde millet-i merkûme-
nin hukûk-› mu‘ayyeneleri îcâb›nca hüsn-i himâyet ve sahâbetlerine ve kânûn ve nizâm-› memle-
ketin hiçbir vaktde ta¤yîr ve ihlâlini müstelzim olur harekât-› nâ-marz›yye vukû‘a gelmemesi emr-i
ehemminin râb›ta-i kaviyyeye bend ve tevsîk›na nisâr-› nakdîne-i rüfld ve kiyâset ve her hâlde senden
me’mûl-i flâhânem oldu¤u vechile icrâ-y› muktezâ-y› r›zâ-cûyî ve sadâkat ve îfâ-y› lâz›me-i dirâyet ve



S›rp Milleti Baflknezi Mihal Obranoviç'e hüküm ki: 
Sad›k vatandafllar›mdan olan S›rp milleti refah ve huzur içinde kanunlara ba¤l› olarak yaflad›k-

lar› halde, baz› serserilerin bu huzurlu ortam› bozmak için cemiyetler kurup kanunlara ayk›r› dav-
rand›klar›n› ve halk içinde dedikodu ç›kard›klar›n› duydum. Eski defterdar Musa Safveti'yi bu hu-
sus için memur tayin ettim ve gerekli paray› kendisine verdim. Tanzimat kanunlar› do¤rultusunda
bu uygunsuzluklar› iyice inceleyip bütün dedikodulara son verin ki asayifl sa¤lans›n. Son derece
dikkatli olun ve ferman›m›n aksine hareket etmekten sak›n›n.

Decree to Mihal Obranoviç, the Bashknez of Serbian nation:
Obeying the laws, the Serbian nation consisting of loyal citizens has been living at ease and pros-

perity. However, I have heard that some vagabonds among them have founded associations to dis-
order the security, have opposed the laws, and have spread gossips among the people. I have ap-
pointed Musa Safveti, the former defterdar, as an official to investigate this issue and have given
necessary money.

Investigate these disorders in the frame of the Tanzimat laws and prevent gossips.

istikâmete sarf-› vüs‘ u makderet eylemen fermân›m olma¤›n tenbîhen ve ifhâmen iflbu emr-i celî-
lü'l-kadrim ›sdâr ve me’mûr-› müflârun-ileyh ile tisyâr olunmufldur. ‹mdi keyfiyet ma‘lûm-› sadâ-
kat-melzûmun oldukda ber-vech-i muharrer icrâ-y› emr u fermân-› mülûkâneme mezîd-i ihtimâm
ve sarf-› reviyyet eyleyesin. Ve siz ki ru’esâ-y› millet-i mûmâ-ileyhimsiz, mazmûn-› emr u irâde-i se-
niyye-i milkdârânem sizin dah› meczûmunuz oldukda muktezâ-y› gayret ve sadâkatiniz üzre bâlâ-
da beyân olunan tenbîhât-› seniyye-i flâhânemin me’mûr ve muhâf›z-› müflâr ve mîr-i mûmâ iley-
him ile bi'l-ittihâd infâz ve icrâs›na mezîd-i takayyüd ve dikkat ve me’mûr-› müflârun-ileyhin ifâdât-›
vâk›‘as›na ihâle-i gûfl-› sadâkatle taraf-› flâhânemden size ve milletinize ihsân olunmufl olan imtiyâ-
zât ve kânûn ve nizâm-› ma‘delet-simât›n ile'l-ebed tatarruk-› halelden vikâyesine ve ale'd-devâm
îfâ-y› flerâyit-› tâbi‘iyyet ve fermân-berîye kemâliyle ihtimâm ve bezl-i kudret ve hilâf›ndan tehâflî ve
mücânebet eylemeniz bâb›nda.

Fî Evâs›t-› R. sene [12]56 / [22 Hazirân 1840], BOA. MühimmeDefteri 254, hüküm 104
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Hâk-i pây-› âlî-i hazreti mutasarr›fî-i ekremîye arzuhâl-i âcizânelerimizdir ki

Veliyyü'n-ni‘met-i bî-minnetimiz pâdiflah›m›z, pâdiflâh-› âlem-penâ[h] efendimiz hazretlerinin
hemîfle vücûd-› hümâyûn-› flâhâneleri cemî‘ hatâdan masûn ve mahfûz olmas› da‘avât›yla evkât-gü-
zâr oldu¤umuz misillü sâye-i mekârim-vâye-i flâhânelerinde evlâd ü ›yâlimiz ile istirâhat-i hâl ile
ta‘ayyüfl olunup bunun dahi teflekküründen ›zhâr-› acz ile her ân ve zamân ed‘›ye-i hayriyye-i haz-
reti pâdiflâhîleriyle eyyâm-güzâr bulundu¤umuzun ifâdesiyle Bergos'da kâ’in icrâ-y› âyîn etmekde
oldu¤umuz bir bâb ibâdethâne kilisemizin harâbeti cihetle sâye-i ma‘mûriyyet-vâye-i cenâb-› flehin-
flâhîde hedm etdirilerek hey’et-i asliyyesi üzre müceddeden inflâs›na teflebbüs edilmifl ve hâllerimi-
ze göre külliyyet üzre masârifât vukû‘uyla hitâma resîde derecesine gelmifl olan kilisemizin derûnu-
na girilip bir kerecik olsun icrâ-y› âyîn ile flevket-me’âb, kudret-nisâb pâdiflâh›m›z efendimiz haz-
retlerinin du‘â-y› hayriyyeleri yâd ve îfâ olunmaks›z›n geçen seksen dört senesi flehr-i Eylülünde
min-tarafi'llâh sâ‘ikâ isâbetiyle üzerinin kubbesi bütün bütün ve etrâf duvârlar›n›n bir haylî yerleri
münhedim olarak büsbütün harâb ve bu keyfiyyet ise derûn-› âcizânelerimizi kebâb eylemifl oldu-
¤u gibi tekrâr ta‘mîr ve termîmine dahi kudret-yâb olamayaca¤›m›zdan ve âyîn icrâs›ndan geri kal-
d›¤›m›zdan flafl›p kalm›fl ve vech-i muharrer üzre mukaddem olunan inflâ’âtda ba‘z› taraflardan ve
taraf-› âcizânelerden fedâkârl›k olunup ba‘demâ art›k i‘âne bir tarafdan olamayaca¤› anlafl›lm›fl flu
hâl ile ibâdethânemizin inflâs› her hâlde meflmûl-i âfâk-› cihân olan merhamet ve ma‘delet-i seniy-
ye-i hazreti z›llu'llâhînin ihsân-› flâhânelerine muhtâc görünmüfl ve geçenlerde Bergos'a teflrîf-i aliy-
ye-i mutasarr›f-› ekremîlerinde kilise-i mezkûrun hâli dahi müflâhede buyurulmufl olmas›yla lutfen
ve ihsânen keyfiyyet-i ahvâl-i âcizânelerimizin der-bâr-› merhamet-karâra arz ve inhâ ve ol vechile
da‘avât-› hayriyyelerimize mazhariyetiyle Bergos'da bulunan bilcümle H›r›stiyan kullar›n›n ihyâ bu-
yurulmalar› niyâz ve ricâs› bâb›nda emr u fermân hazreti veliyyü'l-emrindir.

Fî 19 Zi'lhicce sene [1]285 / [2 Nisan 1869], BOA. ‹. Hâriciye 14039_3



Mutasarr›fl›k makam›na arzuhalimizdir ki: 
Günlerimizi veli-i nimetimiz olan padiflah›m›z efendimizin hatalardan korunmas› için dua etmekle

geçirmekteyiz. O'nun sayesinde rahat ve korkusuz bir flekilde hayat›m›z› sürdürmekteyiz. Bergos'da bulu-
nan kilisemiz iyice harap haldedir. ‹nflas›n›n tamamlanmas›na az bir süre kalm›fl iken y›ld›r›m sebebiyle iy-
ice y›k›lm›flt›r. ‹çinde bir kerecik olsun ayin yap›p, Padiflah›m›z efendimize hay›r dualar edemedik. Yüce
Padiflah›m›z›n ihsan ve yard›mlar›na muhtac›z. Padiflah›m›za hay›r dualar edebilmemiz için kilisemizin
yeniden infla edilmesini rica ve talep ediyoruz. Bergos'daki Rum milletinin ileri gelenleri.

Our petition to the post of Mutasarr›f:
We have been spending our days praying for our Sultan who is our benefactor to be protected

from sins.
We have been continueing our life at ease and without fear thanks to our Sultan. Our church in

Bergos is at a very bad situation. It was on the verge of completing the construction of the church
when it was damaged by lightning. We could not pray for our Sultan for one time practising our
ceremony in the church.

We need the asistance of our Sultan. We request the building of our church again to pray for
our Sultan.

The nobles of Greek nation in Bergos.
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Atûfetlü efendim hazretleri

‹slimye sanca¤› dâhilinde Bergos kasabas›nda ahâlî taraf›ndan inflâ olunmakda olan Rum kilise-
sinin ikmâline muktedir olamad›klar›ndan isti‘tâf› flâmil tanzîm k›l›nan arzuhâl-i umûmî ile Ahyo-
lu metrepolidinin arîzas›n›n gönderildi¤ine dâir Edirne Vilâyeti Vâlî Kâim-i makâml›¤›'n›n tahrîrâ-
t› leffen arz u takdîm k›l›nd›. Ahâlî-i merkûmenin fakr-› hâlleri cihetiyle haklar›nda eser-i ât›fet-i ce-
lîle olmak üzre kendilerine befl bin gurufl at›yye-i seniyye ihsân buyurulmas› hakk›nda her ne vec-
hile emr u fermân-› hazreti pâdiflâhî müteallik ve fleref-sudûr buyurulur ise ona göre hareket olu-
naca¤› beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd› efendim.

Fî 28 Muharrem sene [12]86

Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Esâbi‘-pîrâ-y› ta‘zîm olan iflbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle zikr olunan tahrîrât manzûr-›

maâlî-nüflûr-› hazreti flehriyârî buyurulmufl ve ber-mûceb-i istîzân ahâlî-i merkûmeye ol mikdâr
at›yye-i seniyye i‘tâs› müteall›k ve fleref-sudûr buyrulan emr ü irâde-i seniyye-i hazreti flehinflâhî
mantûk-› münîfinden olarak mezkûr tahrîrât yine savb-› sâmî-i Sadâret-penâhîlerine iâde k›l›nm›fl
olma¤la ol bâbda emr u fermân hazreti veliyyü'l-emrindir.

Fî 29 Muharrem sene [12]86 / [11 May›s 1869], BOA. ‹. Hâriciye 14039



‹slimye sanca¤›na ba¤l› Bergos kasabas›nda halk taraf›ndan infla edilmekte olan Rum kilisesinin tamam-
lanmas›na ahalinin gücü yetmemektedir. Kilise inflaat›n›n tamamlanmas› için gereken maddi yard›m yap›ls›n.

The citizens can not afford to complete the Greek church which is being built by themselves in Bergos,
the sandjak of Islimye. For this reason, the allowance necessary is to be supplied.

\ GÖKKUBBE ALTINDA B‹RL‹KTE YAfiAMAK 60
Belgelerin Diliyle Osmanl› Hoflgörüsü



H13

Sultan Abdülaziz Han, 6 Mart 1870, BOA. ‹. Bulgaristan 104_2



H13

Bulgar Eksarhl›¤›n›n
rûhânî s›n›rlar›n›n

belirlenmesinde 
ortaya ç›kan

anlaflmazl›klar›n 
padiflah ferman›yla

halledilmesi.

Solving the 
problems connected

to the 
determination of

clerical limits 
of the Bulgarian

Exarchate, through
the ferman of the

Sultan.



GÖKKUBBE ALTINDA B‹RL‹KTE YAfiAMAK /
Belgelerin Diliyle Osmanl› Hoflgörüsü

63

Atûfetlü efendim hazretleri
Ma‘lûm-› âlî buyruldu¤u vechile Rûm mezhebinde bulunan Bulgâr milleti on seneden ziyâde

müddetden berü Rûm Patrîkhânesi'nden ve metrepolîdlerinden ayr›lup yine ol mezhebde olduklar›
hâlde kendü milletlerinden bir re’îs-i rûhânî ve ana tâbi‘ metrepolîdler yap›lmas›n› istid‘â etmekde
ve Patrîkhâne dah› muhâlefet eylemekde oldu¤undan iflin bir ortas›n› bulmak ve çünki bu hâdis-
enin esâs› milliyet ve kavmiyet da‘vâs› oldu¤undan tefrîk-› küllî mâddesi devletce dah› arzû olunur
fley olmamas›yla geçifldirilerek, Bulgârlar›n bi-hakk›n taleb eyledikleri ba‘z› ›slâhât istihsâl olunmak
içün pek çok ikdâm olunmufl ise de evvel-emirde Rûm Patrîkhânesi birine yanaflmad›¤› gibi ayr›l-
mak efkâr›nda bulunan Bulgârlar dah› giderek ço¤alup kuvvetlenmifl ve Bulgârl›k mahallerin cüm-
lesinden Rûm metrepolidlerini teb‘îd edüp kiliselerde patrîk›n nâm›n› yâd etmez olmufl olduklar›n-
dan nihâyet gerek patrîk efendi ve gerek Rûm milletinin söz anlar tak›m› mes’elenin gidiflini ve söz
uzad›kca kesb-i fliddet ü cesâmet ediflini görerek ta‘dîl-i lisân ve hâl etmifl olmalar› üzerine birkaç
mu‘teberân-› tarafeynden mürekkeb bir komisyon tertîb olunarak anlar›n ma‘rifet ü ittifâk› ile
kaleme al›nan nizâmnâmesi müsveddesi min-gayr› resmin patrîk taraf›na i‘tâ olundukda esâsen k-
abûl edüp fakat bu tasavvura göre teflkîl olunacak Bulgâr Eksârhoslu¤unun dâ’ire-i rûhâniyyesinin
hudûdu hakk›nda vesâ’ir birkaç mâddesi üzerine i‘tirâz olunmufl ve müsveddenin bu i‘tirâzâta göre
tashîhini Bulgârlar›n kabûl etmek ihtimâli olmad›¤› misillü patrîk›n dah› anlar›n dedi¤ini tamâm›y-
la telakkî etmesi mümkin olamayaca¤› tebeyyün ve bu mes’ele sürünüp durdukca tarafeynin
yekdîgerden olan flikâyât› ve erbâb-› garaz u fesâd›n flu sebeble ilkâ eyledikleri fesâdât›n te’sîrât› art-
makda oldu¤undan netîce-i kâr Hükûmet-i Seniyye'yi ›zrâr edece¤i tahakkuk etmifl olmas›na meb-
nî keyfiyet Meclis-i Mahsûs-› Vükelâ'da bi'l-etrâf lede'l-müzâkere; vâk›‘â mes’elenin derece-i
hâz›ras›na nazaran bir an evvel bir karâr verilmesinin lüzûmu meydânda olup iki taraf›n diyecek-
leri ise kâmilen anlafl›lm›fl ve kendü hâllerine b›rak›lsa beynlerinde tevâfuk hâs›l olamayaca¤› cihetle
devletce fasl-› müdde‘â olunmas›ndan baflka çâre kalmam›fl oldu¤undan ve esnâ-y› meclisde k›râ’et
olunan fermân-› âlî tesvîdinin ahkâm-› mündericesi, ne Bulgârlar›n müsted‘iyât›ndan ve ne patrîk›n
iddi‘âs›ndan tebâ‘üd etmedi¤i cihetle ikisi ortas› bir sûret olup böyle bir hükme cânibeynden hiç
birinin bi-hakk›n bir diyecekleri olamayaca¤› bedîhî olma¤›n ol vechile bir emr-i âlî ›sdâr›yla hük-
men hall-i mes’ele k›l›nmas› müttahiden tensîb ve tasvîb olunmufl ve zikrolunan fermân-› âlî tesvî-
di manzûr-› dakây›k-nüflûr-› hazreti flehinflâhî buyrulmak içün leffen takdîm edilmifl olma¤la ol
bâbda her ne vechile emr u fermân-› isâbet-beyân-› cenâb-› cihân-bânî müte‘allik ve fleref-sudûr
buyrulur ise muktezâ-y› münîfi üzre harekete mübâderet k›l›naca¤› beyân›yla tezkire-i senâverî
terkîm k›l›nd› efendim.

Fî 2 Z. [12]86 / 5 Mart 1870

Ma‘rûz-› Çâker-i Kemîneleridir ki
Esâbi‘-zîb-i ta‘zîm olan iflbu tezkire-i sâmiye-i sadâretpenâhîleriyle zikrolunan fermân-› âlî tesvî-

di manzûr-› flevket-mevfûr-› hazreti pâdiflâhî buyrulmufl ve tensîb ve istîzân olundu¤u üzre mezkûr
emr-i âlînin ›sdâr›yla hükmen hall-i mes’ele k›l›nmas› fleref-sünûh ve sudûr buyrulan emr u fermân-›
me‘âlî-unvân-› cenâb-› flâhâne mantûk-› münîfinden olarak mârru'z-zikr tesvîd yine savb-› sâmî-i
âsafânelerine i‘âde k›l›nm›fl olma¤la ol bâbda emr u fermân hazreti veliyyü'l-emrindir.

Fî 3 Z. [12]86 / 6 Mart 1870, BOA. ‹. Bulgaristan 104_2



Rum Patrikhanesinden ayr›l›p müstakil olarak kurulacak olan Bulgar Eksarhl›¤›'n›n rûhânî dâire-
si hudutlar› hakk›nda ortaya ç›kan anlaflmazl›klar›n bizzat fermanla halledilmesi uygun görülmüfltür.

It has been approved that the problems, existed while determining the limits of clerical office of
the Bulgarian Exarchate which will be separated from the Greek Patriarchate and will be established
independently, shall be solved through a ferman.
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Sultan Abdülaziz Han, 11 Mart 1870, BOA. ‹. Bulgaristan 104_1
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Fermân-› Âlî
Memâlik-i Devlet-i Aliyyemiz'de sâkin ve mutavatt›n olan bilcümle ahâlî ve teba‘a-i sâd›kan›n

dîn ve mezhebce vesâ’ir cihetlerle dâ’imâ emîn ve müsterîh ve birbirleriyle vatandâfll›¤a ve insâni-
yete lây›k oldu¤u vechile hüsn-i âmizîfl ü mahabbet üzre olduklar› hâlde i‘mâr-› memleket ve terak-
kî-i medeniyyet mevâdd-› mühimmesinin hayyiz-i kemâle vusûlü hakk›nda masrûf olan mesâ‘î-i
mütevâliye-i flâhânemize hisselerine â’id oldu¤u mertebe mu‘âvenet edebilmeleri ahass-› matâlib-i
hümâyûnumuzdur. ‹flte flu emel-i hayr›n mugâyiri olarak bir müddetden berü Rûm Patrîkhânesi ile
Ortodoks Mezhebi'nde bulunan Bulgârlar aras›nda derece-i tâbi‘iyyet-i rûhâniyyeden, ya‘nî Bulgâr
metrepolîd ve piskopos ve papâslar›n›n ve kiliselerinin patrîkhâneye irtibât›n›n hudûdundan dola-
y› tekevvün eden ihtilâf ve mebâhis mûcib-i te’essüfümüz olmas›yla beraber hüsn-i inh›lâli hakk›n-
da cereyân eden müzâkerât ve mütâla‘ât›n netîcesi olmak üzre karâr-gîr olan mevâdd›r ki ber-vech-i
âtî zikrolunur, fiöyle ki;

Evvelen: Zîrde ta‘dâd olunan metrepolîdlik ve piskoposluklar ile sâ’ir ba‘z› mahalleri flâmil ve
Bulgâr Eksârhyas› unvân›yla mu‘anven olmak üzre bir dâ’ire-i mahsûsa-i rûhâniyye teflkîl olunup
bu dâ’irenin idâre-i umûr-› mezhebiyye-i rûhâniyyesi bi'l-külliye Eksârhya’ya mufavvaz olacakd›r.

Sâniyen: Dâ’ire-i mezkûrede bulunan metrepolîdlerin rütbeten en büyü¤ü, eksârh unvân›n›
hâ’iz olup dâ’imî sûretde ma‘iyyetinde bulunacak Bulgâr Sinodosu'nun riyâset-i kânûniyyesini hâ’iz
bulunacakd›r.

Sâlisen: ‹flbu eksârhyan›n idâre-i rûhâniyye-i dâhiliyyesi Devlet-i Aliyyemizin tasdîk ve kabûlü-
ne arz olunacak ve her hâlde Ortodoks Kilisesi'nin kavânîn-i mü’essese ve usûl-i mezhebiyyesine
muvâf›k olmas› lâz›m gelecek mahsûs bir nizâmnâme ile ta‘yîn olunup, iflbu nizâmnâmenin idâre-i
umûr-› ruhbâniyyede ve bâ-husûs piskoposlar›n ve eksârh›n intihâb› husûsusunda patrîk taraf›n-
dan ne do¤rudan do¤ruya ve ne bi'l-vâs›ta bir gûne müdâhale olunmamas›n› te’mîn edecek sûretde
yap›lacak ve eksârh intihâb olundu¤u gibi Bulgâr Sinodosu keyfiyeti patrîka ihbâr edip o dah› mez-
hebce lâz›m gelen tasdîknâmeleri bir an evvel i‘tâ eyleyecekdir.

Râbi‘an: ‹flbu eksârh berât-› âlî-flân›mla nasbolunup ‹stanbul Patrîk›'n›n ismini kânûn-› kiliseye
tatbîkan yâda mecbûr olacak ve eksârhl›¤a lây›k görülen zât›n mezhebce intihâb-› rûhânîsi kable’l-
icrâ Devlet-i Aliyyemin re’y ü kabûlüne mürâca‘at olunacakd›r.

Hâmisen: Eksârh, dâ’ire-i rûhâniyyesi dâhilinde bulunan mahallere müte‘allik olup da kendüsi-
nin nizâmen ve kânûnen tavassuta murahhas oldu¤u husûsâtda do¤rudan do¤ruya mahalleri hükû-
metine ve lede'l-îcâb Bâb-› Âlîmize mürâca‘ata me’zûn olup bi'l-hâssa ma‘iyyetinde bulunacak rehâ-
bîne verilecek berâtlar an›n inhâs›yla ›sdâr k›l›nacakd›r.

Sâdisen: Ortodoks Mezhebi'ne â’id olup istiflâre ve te‘âvün-i müflterekî îcâb eden masâlihda
mezkûr eksârhya sinodosu, patrîk-› umûmî ve cemâ‘at metrepolîdân›na mürâca‘at edece¤inden
bunlar taraflar›ndan dah› mu‘âvenet-i lâz›menin i‘tâs›na ve ecvibe-i muktez›yyenin irsâline müsâ-
ra‘at edilecekdir.

Sâbi‘an: Bulgâr Eksarhyas› Sinodosu kilisece isti‘mâl olunan dühn-i mukaddesi Dersa‘âdet Pat-
rîkli¤i'nden talebedecekdir.

Sâminen: Dersa‘âdet Patrîkli¤i'ne tâbi‘ olan piskopos ve büafl piskopos ve metrepolidler Bulgâr
Eksarhyas› dâhilinden ve Bulgâr piskopos ve bafl piskoposu ve metrepolidleri ‹stanbul Patrîkli-
¤i'nden olan aparhyalardan bilâ-mâni‘ murûr u ubûr edüp umûr u masâlih-› vâk›‘alar› içün vilâyet-
ler merkezlerinde vesâ’ir hükûmet mahallerinde ikâmet etme¤e muhtâr olarak fakat bunlar kendi
dâ’ire-i rûhâniyyeleri hâricinde sinodoslar cem‘ ve dâhil-i idâre-i rûhâniyyeleri olmayan H›ristiyân-
lar›n ifllerine müdâhale ve bulunduklar› yerde oran›n piskoposunun izni olmaks›z›n icrâ-y› âyîn
edemeyeceklerdir.

Tâsi‘an: Fenâr'da kâ’in Kudüs-i fierîf Papashânesi, Kudüs-i fierîf Patrîkli¤i'ne merbût olarak Ku-
düs Patrîk›'n›n taht-› nezâretinde oldu¤u misillü yine mahall-i mezbûrda bulunan Bulgâr Papashâ-



nesiyle civâr›ndaki Bulgâr Kilisesi dah› Bulgâr Eksarhosu'na tâbi‘ olaca¤›ndan mûmâ-ileyh iktizâ et-
dikce Dersa‘detime gelüp mezkûr papashânede ikâmete me’zûn olup kendüsi gerek ber-vech-i mu-
harrer bi'l-iktizâ buraya gelmek ve gerek burada bulundukca icrâ-y› âyîn etmek husûslar›nda Ku-
düs-i fierîf ve ‹skenderiyye ve Antâkya patrîklerinin bu hâllerde tâbi‘ olduklar› kavânîn-i kiliseye
mütâba‘at eyleyecekdir.

Âfliren: ‹flbu Bulgâr Eksarhyas›'n›n dâ’ire-i rûhâniyyesi, Ruscuk ve Silistre ve fiumnu ve T›rno-
va ve Sofya ve D›raca ve Lofca ve Vidîn ve Nîfl ve fiehirköy ve Köstendîl ve Samako ve Velîsâ ve Var-
na flehriyle Köstence'ye kadar Bahr-i Siyâh sâhilinde kâ’in olup ahâlîsi Bulgâr olmayan takrîben yir-
mi aded kurâ dâhil olmayarak Varna ve Ahyol› ve Misivri kasabalar›ndan mâ‘adâ ‹slimye Sanca¤› ve
sâhilde bulunan köylerden mâ‘adâ Sözebol› kazâs› ve nefs-i Filibe flehri ile ‹stanimaka kasabas› ve
Koklana ve Dodina ve Arnavudköyü ve Panaya ve Lodosl› ve Lasko ve Arhalani ve Paçkod ve Vilas-
tiçe karyelerinden ve Paçkoda ve Ayos Anarkeri ve Ayos Peraflkovi ve Ayos Yorgi manâst›rlar›ndan
mâ‘adâ Filibe metrepolidliklerinden ibâret olup nefs-i Filibe flehrinde vâk›‘ Panaya mahallesi dah›
Bulgâr Eksarhyas›'na dâhil olacak ise de mahalle-i merkûme ahâlîsinden Bulgâr kilise ve eksarhya-
s›na tâbi‘ olmak istemeyenler her vechile muhtâr olacaklar ve bunun tafsîlât› Patrîkhâne ile Eksarh-
ya beyninde usûl-i mezhebiyyeye tevfîkan tesviye k›l›nacakd›r. ‹flbu ta‘dâd ve tesmiye olunan ma-
hallerden baflka yerlerin Ortodoks mezhebinde bulunan ahâlîsinin umûmî veyâhûd lâ-ekall sülüsâ-
n› umûr-› rûhâniyyelerinde Bulgâr Eksarhyas›'na tâbi‘ olmak isterler ve bu dah› bi't-tahkîk sâbit ve
mu‘ayyen olur ise tecvîz olunup lâkin bu sûret ahâlînin ber-minvâl-i meflrûh cümlesinin ve hiç ol-
maz ise sülüsân›n›n ittifâk ve arzûsuyla olaca¤›ndan bu vesîle ile ahâlî beynine bir gûne nifâk u fli-
kâk düflürme¤e çal›flanlar oldu¤u hâlde o makûleler kânûnen mes’ûl ve mu‘âteb olacaklard›r.

‹hdâ afleren: Bulgâr Eksarhyas›'n›n hudûdu dâhilinde olup kavânîn-i mezhebiyyeye muvâf›k sû-
retde Patrîkhâne'ye merbût olan manâst›rlar›n usûlü kemâ-fi's-sâb›k cârî ve mer‘î tutulacakd›r. Bâ-
lâdâ tahrîr ve beyân olunan mevâdd, tarafeynin ihtiyâcât-› meflrû‘alar›na kâfî ve ihtilâfât-› müked-
dire-i vâk›‘ay› dâfi‘ göründü¤ünden nezd-i Devlet-i Aliyyemizde dah› bi't-tensîb ba‘d-ez-în düstû-
rü'l-amel tutularak hilâf›ndan hazer ve mücânebet olunmas› husûsuna irâde-i seniyyem müte‘allik
oldu¤unu i‘lânen iflbu fermân-› hümâyûnum ›sdâr olunmufldur.

Tahrîren fi's-sâmin min flehr-i Zi'lhicceti'fierîfe, sene sitte ve semânîn ve mi’eteyn ve elf.
8 Zi'lhicce 1286 / [11 Mart 1870], BOA. ‹. Bulgaristan 104_1

Topraklar›m›z üzerinde yaflayan herkesin din, mezhep vesair hususlarda emin ve rahat bir halde
birbirleriyle iyi geçinerek ülkenin geliflmesine katk›da bulunmalar› en büyük iste¤imiz oldu¤undan,
bir süredir Rum Patrikhanesi ile Bulgarlar aras›nda ortaya ç›kan mezhep ihtilaf›n›n halledilmesi için
müstakil bir Bulgar Eksarhl›¤› kurulmas› hususunda al›nan kararlara uyulmas› ve ayk›r› davran›fllar-
dan kaç›n›lmas›na dair ferman›m sad›r olmufltur.

We require that everyone living in our dominions to get on with each other in a safe and com-
fortable way in terms of religion, sects and etc. and to work for the progression of the country.
Therefore, I emanate my ferman to order that the decisions, about an independent Bulgarian
Exarchate which will be established to solve the sect conflict between the Greek Patriarchate and
Bulgarians, should be carried out and everyone should avoid to behave against those decisions.
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Kanuni Sultan Süleyman Han, 16 Temmuz 1559, BOA. Mühimme Defteri 3, hüküm 112
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Eflak voyvodas›na hüküm ki

Mektûb gönderüp vilâyet-i Erdel'e ve sâyir ol cevânibe müte‘allik ba‘z› husûslar arz edüp ve âde-
min dah› her ne takrîr etmifl ise alâ-vechi't-tafsîl ma‘lûm-› flerîfim olmufldur. Buyurdum ki;

Hükm-i flerîfim vusûl buldukda, dâyimâ e¤er Erdel taraflar›ndan ve e¤er sâyir her cevânibi dâi-
mâ tetebbu‘ ve tecessüsden hâlî olmayup ahvâl ve etvârlar›n ma‘lûm edüp h›fz u h›râsetde dakîka
fevt etmeyüp Bo¤dan voyvodas› kulum ile dah› yek-dil olup emn ü emân-› vilâyet ve refâhiyyet ve
itmi’nân-› ra‘iyyet bâb›nda dakîka fevt etmeyüp a‘dâ taraflar›ndan gaflet üzre olmayup e¤er Erdel ta-
raflar›ndan ve e¤er sâyirden vâk›f oldu¤un ahbâr-› sahîhay› i‘lâmdan hâlî olmayas›n. Gaflet ile mem-
leket ve vilâyete ve re‘âyâ vü berâyâya zarar u gezend erifldirmekden ziyâde hazer edüp basîret ve
intibâh üzre olas›n.

Fî 10 fievvâl sene 966 / [16 Temmuz 1559], BOA. Mühimme Defteri 3, hüküm 112



Eflak voyvodas›na hüküm ki: 
Erdel ve civar›ndaki geliflmeler hakk›nda gönderdi¤in mektup ve elçimden ald›¤›m bilgiler do¤-

rultusunda buyurdum ki: Emrim size ulaflt›¤›nda Erdel ve civar›n› sürekli olarak kontrol edin, bofl
bulunmay›n. Oralar› korumak için ne gerekiyorsa yap›n. Bo¤dan voyvodas› kulum ile birlik olup
vilayetin emniyeti ve halk›n huzuru için bir dakika bile bofla geçirmeyin. 

Decree to the Vaivode of Walachia:
According to your letter in which you narrate the events taking place in Transylvania and the

news reported by my envoy, I order, when my decree arrives you, to control Transylvania and its
surroundings and to pay attention. Do your best to defend there. Collaborate with the Vaivode of
Moldavia and do not waste time to ensure the security of the city and the people.
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Sultan I. Ahmed Han, 1617, BOA. Mühimme Defteri 82, hüküm 87
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Bo¤dan voyvodas›na hüküm ki

Vilâyet-i Bo¤dan'da vâk›‘ olan vladika ve metropolid ve sâyir papaslar› kadîmden âyîn-i bât›llar›
üzre kenîsâlar›nda ve ol cânibin re‘âyâlar›na vâk›‘ olan husûslar›n göregelmiflken ve manast›rlar›
dah› zabt edüp âhar›n alâkas› ve müdâhalesi yo¤iken hâliyâ âyînleri üzre mâbeynlerinde olan ruh-
bânl›klar›na hâricden dahl olundu¤un bildirüp mukaddemâ emrim dah› verilmekle istid‘â-y› inâyet
eyledikleri ecilden min-ba‘d kadîmden olagelene muhâlif re‘âyâ ve berâyâya zulm ü teaddî olun-
du¤una r›zâ-y› hümâyûnum yokdur. Olageldi¤i üzre amel olunmak emr edüp buyurdum ki:

Vardukda, emrim üzre âmil olup min-ba‘d vilâyet-i mezbûrda olan kenîsâlardaki vladika ve
metropolid ve sâyir papaslar› âyîn-i bât›llar› üzre düflen husûslar›n görüp min-ba‘d olagelene
muhâlif mâbeynlerinde olan umûrlar›na hâricden kimesneyi müdâhale etdirmeyesin ve Rum pa-
trikân› taraf›ndan dah› dahl olunup rencîde ederler imifl onlar dah› kadîmden müdâhale etmemek-
le min-ba‘d olagelmifle muhâlif kimesneye ifl etdirmeyesin.

[1026 / 1617], BOA. Mühimme Defteri 82, hüküm 87



Bo¤dan Voyvodas›na hüküm ki:
Bo¤dan'da bulunan vladika, metropolit ve sair papazlar kiliselerinde ayinlerini bu güne kadar

yapagelmifl iken, flu an d›flar›dan müdahale oldu¤unu bildirdiler. Bunlara zulmedilmesine r›zam
yoktur. Olageldi¤i üzere amel olunmas›n› emredip buyurdum ki:

Bundan böyle vladika, metropolit ve sair papazlar›n kiliselerinde icra ettikleri ayinlere ve kendi
aralar›ndaki ifllere hiç bir kimseye hatta Rum patriklerine bile müdahale ettirmeyesin.

Decree to the Vaivode of Moldavia:
Although the vladikas, metropolitans, and priests have been practising their religious cere-

monies in their churches till today, they have reported that they have been interfered with. I never
consent anyone hurt them. Asking for obeying the rules as usual, I order you not to let anybody,
including the Greek Patriarch, interfere with the religious ceremonies.
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Sultan Abdülmecid Han, 30 Mart 1847, BOA. Tahvil Defteri 30, s. 610
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Mütehayyizân-› ricâl-i Devlet-i Aliyyeden hâlâ Tevkî‘î-i Dîvân-› Hümâyûn olan Ali Râif Be¤
dâme ulüvvuhu ya hüküm ki

Yeniflehr-i Fenâr'da öteden berü beher hafta Pazar ve Çarflamba ve Cuma günlerinde bâzâr ikâ-
mesiyle ahz u i‘tâ olunmakda ise de pazar günü re‘âyân›n yortu günleri oldu¤undan eyyâm-› mez-
kûreden fakat Pazar gününün la¤v›yla her Çarflamba ve Cuma günlerinde ik‘âd olunmas› husûsu
kazâ-i mezbûr taraf›ndan bâ-i‘lâm ve mazbata inhâ olunmufl ve i‘lâm ve mazbata-i mezkûru musad-
d›k Rûmili Ordu-y› Hümâyûnum Müflîri sâb›k müteveffâ Reflid Pafla ile hâlâ Rûmili Eyâleti Muta-
sarr›f› mîr-i mîrân-› kirâm›mdan Ziya Pafla dâme ikbâlühu nun T›rhala Sanca¤› mutasarr›fl›¤› hen-
gâm›nda taraflar›ndan bâ-tahrîrât inhâ olunmakdan nâflî kuyûd-› lâz›mesi Defterhâne-i Âmiremden
ba‘de'l-ihrâc Yeniflehr-i Fenâr nâhiyesine tâbi‘ mahallât-› Müslimânân ve Gebrân ve Yehûdiyân ne-
ferât aded ile nefs-i Yeniflehr ve hâs›l taht›nda ispenç ve h›nta ve flaîr ve k›st-› bâc-› bâzâr ve bâc-›
sipâh-› nefs-i Yeniflehir yekûn ma‘a-gayrihî bir yük on yedi bin dört yüz yirmi befl akça yazu ile Def-
ter-i Mufassal'da muharrir kalemiyle tahrîr ve Defter-i ‹cmâl'de tamâm yazu-y› mezkûresi Mîr livâ-i
T›rhala ve ‹nebaht› dah› mülhakât iken kazâ-i mezbûrdan ifrâz ve bin yüz k›rk senesi[nde fleref-]su-
dûr olan emr-i âlîflân mûcebince bâ-hatt-› tevkî‘î ber-vech-i mâlikâne havâss-› hümâyûna tashîh
olunmufl; bu takdîrce ber-muktezâ-y› Defter-i Hâkânî sâlifü'z-zikr nefs-i Yeniflehr el-mezbûre mah-
sûlât ve rüsûmât›yla taht›nda muharrer k›st-› bâc-› bâzâr ve bâc-› sipâh›n müteveccihât› ber-mûceb-i
tashîh havâss-› hümâyûndan ber-vech-i mâlikâne mutasarr›flar› taraflar›ndan zabt olunmak iktizâ
edüp ve Yeniflehr-i Fenâr kazâs›nda beher hafta Pazar irtesi günü kurulan bâzâr vâk›‘ olan inhâya
mebnî iki yüz elli senesi flehr-i Ramazânü'l-mübârekinin alt›nc› gününde bâ-hatt-› hümâyûn sâd›r
olan emr-i flerîf mûcebince bâzâr-› mezkûrun Pazar gününde ikâmesi içün bâ-hatt-› tevkî‘î tashîh
olunmufl ve zikrolunan Yeniflehr-i Fenâr'da kurulan bâzâr›n Pazar gününün la¤v›yla beher hafta
Çarflamba ve Cuma günlerinde ikâme olunmas› husûsuna irâde-i aliyye ta‘alluk eyledi¤i hâlde câ-
nib-i hümâyûn-› mülûkâneye lede'l-arz irâde-i seniyye-i flâhâne ta‘alluk ederek Defterhâne-i Âmi-
re'de olan kayd› mahalli bâ-hatt-› tevkî‘î tashîh olunmas›yçün Dîvân-› Hümâyûn'dan tashîh emr-i
flerîfi ›sdâr› muktezâ-y› maslahatdan idü¤ü e‘âz›m-› ricâl-i Devlet-i Aliyye'den bilfi‘l Defter Emîni el-
Hâc Mehmed Sa‘îd Muhib dâme ulüvvuhu taraf›ndan arz u i‘lâm olunmufl ve bâzâr-› mezkûrun Pa-
zar gününün la¤v›yla Çarflamba ve Cuma günlerinde ikâmesiyçün Defterhâne-i Âmire'de olan kay-
d› mahalli bâ-hatt-› tevkî‘î tashîh olunmak üzre baflka ve mahalline ifâde-i hâli mutazamm›n baflka
iki k›t‘a emr-i flerîf ›sdâr› ve hâs›lât›n›n vâridât-› sâ’ire hâs›lât›yla berâber Mâliye Hazîne-i Celîlesi'ne
irsâli z›mn›nda hâlâ Rûmili Ordu-y› Hümâyûnu müflîri ve T›rhala Sanca¤› mutasarr›f› ve mâl mü-
dî[ri]ne tahrîrât tasdîriyçün Mektûbî-i Mâliye Odas›yla Rûmili Vâridât Muhâsebesi'ne ilmühaberle-
ri i‘tâs›yla tesviyesi husûsu vükelâ-y› fihâmdan hâlâ Mâliye Nâz›r› ‹brahim Sârim Pafla hazretleri câ-
nibinden bâ-takrîr ve telhîs ifâde ve ifhâm olunmufl ve ol vechile icrâs› husûsuna irâde-i seniyye-i
mülûkâne ta‘allukuyla ol bâbda hatt-› hümâyûn-› flevket-makrûn-› flâhâne fleref-efzâ-y› sahîfe-i su-
dûr olup muktezâ-y› münîfi üzre ifâde-i hâli mutazamm›n dîger emr-i flerîf i‘tâ k›l›nm›fl olma¤›n sen
ki mûmâ-ileyhsin, bâzâr-› mezkûrun Pazar gününün la¤v›yla Çarflamba ve Cuma günlerinde ikâme
olunmak üzre Defterhâne-i Âmire'de olan kayd› mahallini kaleminle sebt ve tashîh eylemen emrim
olmufldur. ‹mdi keyfiyet ma‘lûmun oldukda ber-minvâl-i meflrûh tashîh ile iktizâ eden mahallere
ilmühaberleri verilmek üzre icmâl-i hâkânîsinin i‘tâs›na mübâderet eyleyesin.

Fî 13 R. sene [12]63 / [30 Mart 1847], BOA. Tahvil Defteri 30, s. 610



Divan-› Hümayun Niflanc›s› Ali Raif Bey'e hüküm ki:
Yeniflehir-i Fener'de öteden beri her hafta pazar, çarflamba ve cuma günleri kurulan pazar›n; pazar

günleri halk›n yortu gününe rastlamas› sebebiyle sadece çarflamba ve cuma günleri kurulmas› ve Defter-
hane-i Amire'deki kayd›n›n da de¤ifltirilmesi hususu emrim olmufltur. Gerekli yerlere bildiresin.

Decree to the nishanci of the Divan-› Hümayun Ali Raif Beg:
I order you to change the day of the open market of Yenishehr-i Fenar set up on Sundays every week.
As you know, the market of Yenishehr-i Fenar has been set up on Sundays, Wednesdays, and Fridays

every week. However, Sundays coincide with the day on which the Christian citizens celebrate as the
day of Christian feast. Considering this situation, I order you that the open market of Yenishehr-i Fenar
is to be set up only on Wednesdays and Fridays and its register in Defterhane is to be changed. Report
to whom it may concern.
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Sultan II. Abdülhamid Han, 12 Ocak 1888, BOA. Y. A. Hus. 209/59
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Papa XIII. Leon'un
Ragüza Kilisesi'nde

yap›lan törende
Osmanl› 

padiflah›ndan övgü
ile bahsetti¤i.

Speech of Pope
Leon the 13th in

the ceremony of his
anniversary of 

beginning of papacy
in the Church of

Ragüza in which He
praises the Ottoman

Sultan.
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BÂB-I ÂLÎ
Dâire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-› Hümâyûn
1

Zât-› flevket-simât-› hazreti pâdiflâhînin ulüvv-i efkâr ve makâs›d-› seniyye ve hasâil-i ber-güzîde-i
mülûkânelerinin papa hazretlerinin yevm-i mahsûsu vesîlesiyle Ragüza Kilisesi'nde îrâd olunan
makâlede lisân-› sitâyiflle yâd ve tezkâr k›l›nd›¤›n› hâvî Ragüza fiehbenderli¤i'nden gelen tel-
grafnâme tercemesinin gönderildi¤ine ve bundan dolay› lâz›m gelenlere beyân-› memnûniyet olun-
mas› Viyana Sefâret-i Seniyyesi'ne tavsiye edildi¤ine dâir Hâriciye Nezâret-i Celîlesi'nin tezkiresi
manzûr-› âlî buyrulmak için terceme ile ma‘an arz ve takdîm olundu efendim.

Fî 27 Rebîü'l-âhir sene [1]305 ve fî 30 Kânûn-› Evvel sene [1]303 
Sadr-› a‘zam 
Kâmil
[12 Ocak 1888], BOA. Y. A. Hus 209/59



Papa XIII. Leon'un göreve bafllama y›l dönümü münasebetiyle Ragüza Kilisesi'nde icra edilen
konuflmada Padiflah›m›zdan övgü ile bahsedilmifltir.

\ GÖKKUBBE ALTINDA B‹RL‹KTE YAfiAMAK 84
Belgelerin Diliyle Osmanl› Hoflgörüsü

Speech made by Pope Leon the 13th in the Curch of Ragüza in connection with his anniversary
of beginning of papacy in which He praises the Ottoman Sultan.
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Sultan II. Abdülhamid Han, 4 A¤ustos 1891, BOA. ‹. Meclis-i Mahsûs 5242
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Roma'da yap›m› 
devam eden Maruni

okuluna maddi
yard›m yap›lmas›.

Assistance to the
Maruni School to
be built in Rome.
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BÂB-I ÂLÎ
Dâire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-› Hümâyûn

Devletlü efendim hazretleri
Mârûnî tâifesine mensûb ve cümle-i mü’essesât-› Osmâniyye'den ma‘dûd olmak ve himâye-i

Devlet-i Aliyye'de bulunmak üzre Cebel-i Lübnân Mârûnî Patrîk› Yûhannâ Efendi taraf›ndan Roma'da
inflâs› tasavvur edilen mektebin masârif-i inflâ’iyyesi için cânib-i Hükûmet-i Seniyye'den on bin Frank
kadar i‘âne i‘tâs› husûsuna dâir Cebel-i mezkûr mutasarr›fl›¤›ndan re’sen ve cevâben vârid olan iki
k›t‘a tahrîrât üzerine Meclis-i Mahsûs-› Vükelâ'dan kaleme al›nan mazbata melfûflar›yla arz u takdîm
k›l›nm›fl olma¤la ol bâbda her ne vechile emr u irâde-i seniyye-i cenâb-› mülûkâne müteallik buyuru-
lur ise hükm-i âlîsi infâz edilece¤i beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim.

Fî 27 Zi'lhicce sene [1]308, fî 21 Temmuz sene [1]307
Sadr-› a‘zam
Kâmil

Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflar›yla manzûr-› âlî buyrulan iflbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-

penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i Hazreti Hilâfet-penâhî fleref-müteallik buyurulmufl
olma¤la ol bâbda emr u fermân Hazreti veliyyü'l-emrindir.

Fî 28 Zi'l-hicce sene [1]308, fî 22 Temmuz sene [1]307
Ser-kâtib-i Hazreti fiehriyârî
Bende
Süreyyâ
[4 A¤ustos 1891], BOA. ‹. Meclis-i Mahsûs 5242



Marunilerin Osmanl› kurumu olmak kayd›yla kendi halk› için Roma'da yapt›rmay› düflündük-
leri okul inflaat›na on bin frank yard›m yap›ls›n.

Granting 10.000 Franc by the Ottoman Empire to the Maruni School to be constructed in Rome
on the condition that it is an Ottoman foundation.
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Sultan II. Abdülhamid Han, 28 Mart 1892, BOA. Y. A. Hus. 257/146



H20

Sultan ‹kinci
Abdülhamid'in

do¤um gününde
Rum Ortodokslar›

ve Musevilerin
Viyana'daki 

mabedlerinde 
padiflaha dua 

ettikleri.

Praying of Greek
Orthodoxes and

Jews  in their places
of worship in
Vienna on the

birthday of
Abdülhamid II.
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BÂB-I ÂLÎ
Dâire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-› Hümâyûn
3

Vilâdet-i pür-meymenet-i cenâb-› pâdiflâhîye musâdif olan rûz-› fîrûzda Viyana'da Rum
Ortodoks Kilisesi'yle teba‘a-i Devlet-i Aliyye'den bulunan Mûsevîlere mahsûs sinagonda sefâret-i
seniyye hey’eti büyük üniforma ile hâz›r oldu¤u hâlde da‘avât-› mefrûza-i hazreti pâdiflâhînin ne
sûretle îfâ edildi¤ine ve baz› ifâdeye dâir Viyana Sefâret-i Seniyyesi'nden gelen tahrîrât›n tercemesi
Hâriciye Nezâret-i Celîlesi'nin tezkiresiyle berâber manzûr-› âlî buyrulmak için arz ve takdîm
k›l›nd› efendim.

Fî 29 fia‘bân sene [1]309, fî 16 Mart sene [1]308
Sadr-› a‘zam ve Yâver-i Ekrem 
Cevâd
[28 Mart 1892], BOA. Y. A. Hus 257/146



Padiflah›m›z›n do¤um günü münasebetiyle Viyana'da Rum Ortodoks kilisesi ve Musevi
vatandafllar›m›za mahsus sinegonda Sefaret görevlilerinin de haz›r bulundu¤u halde Padiflah›m›za
dualar edilmifltir.

It has been prayed for Sultan Abdülhamid II in connection with his birthday in the precence of
the staff of Ottoman Embassy in Orthodox Greek Church and in Jewish Synagogue in Vienna.
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Sultan II. Abdülhamid Han, 26 Kas›m 1895, BOA. ‹. Mâliye 1313 C. / 7



H21

Maddi s›k›nt› 
içinde bulunan 
Ermeni Katolik 
Patrikhanesi’ne

yard›m yap›ld›¤›.

Assistance to
Armenian Catholic

Patriarchate 
suffering from lack

of money.
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BÂB-I ÂLÎ
Dâire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-› Hümâyûn
1298

Atûfetlü efendim hazretleri
Ermeni Katolik Patrikhânesi'nin pek ziyâde müzâyakada bulundu¤u atebe-i ulyâ-y› mülûkâneye

arz ile Patrik efendi taraf›ndan isti‘tâf olunmas›na mebnî Hazîne-i Celîle-i Mâliye'den münâsib fley
i‘tâs›n›n kararlafld›r›larak arz-› hâkipây-› âlî k›l›nmas› fleref-sâd›r olan irâde-i seniyye-i cenâb-›
Hilâfet-penâhî iktizâ-y› âlîsinden bulundu¤unu mübelli¤ tezkire-i husûsiyye-i atûfîleri üzerine
cereyân eden müzâkereyi hâvî Meclis-i Mahsûs-› Vükelâ'dan kaleme al›nan mazbata leffen arz u
takdîm k›l›nm›fl olma¤la ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazreti pâdiflâhî fleref-müteallik
buyurulur ise mantûk-› münîfi infâz edilece¤i beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd› efendim.

Fî 7 Cumâde'l-âhire sene [1]313, fî 12 Teflrîn-i Sânî sene [1]311
Sadr-› a‘zam
Rif‘at

Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup Meclis-i Mahsûs-› Vükelâ'n›n mazbata-i ma‘rûzas› ile berâber manzûr-›

âlî buyrulan iflbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-›
Hilâfet-penâhî fleref-sudûr buyrulmufl olma¤la ol bâbda emr u fermân hazreti veliyyü'l-emrindir.

Fî 9 Cumâde'l-âhire sene [1]313 ve fî 14 Teflrîn-i Sânî sene [1]311
Bende
Ser-kâtib-i Hazreti fiehriyârî
Tahsin
[26 Kas›m 1895], BOA. ‹. Mâliye 1313 C. / 7



Maddi s›k›nt› içinde oldu¤unu Patrik efendiden ö¤rendi¤imiz Ermeni Katolik Patrikhanesi'ne
gerekli yard›m yap›ls›n.

I have learnt from Patriarch Efendy that the Armenian Catholic Patriarchate has been suffiring
from lack of money. Give them necessary assistance.
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Sultan Abdülaziz Han, 11 Ekim 1864, BOA. Buyruldu Defteri 5, s. 75
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Bütün ruhbanlar›n
gümrük vergisinden

muaf tutulmalar›.

Exemption of all
priests from 

customs taxes.
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Rüsûmât emîni atûfetlü efendi hazretleri

Latin cemâ‘ât-i ruhbâniyyesinin resm-i gümrükden muâfiyetlerine dâir gurre-i Zi'lhicce sene [1]270
târîhiyle Emânet-i behiyyelerine gönderilen nizâmnâme e¤erçi yaln›z Latinler hakk›nda tertîb ve tanzîm ol-
unmufl ise de saltanat-› seniyye ve gerek düvel-i ecnebiyye tâbi‘iyyetinde bulunan milel-i sâire rehâbîninin
dahi bu yolda imtiyâzât-› kadîmeleri bulunup bunlar›n yekdîgeriyle tevfîk› ya‘nî cümlesinin derece-i
müsâvâtda bulundurulmas› lâz›meden oldu¤una binâen nizâmnâme-i mezkûr ahkâm›n›n cemî‘ milel-i
muhtelife kilise ve manast›r ve râhibleri haklar›nda dahi flâmilü'l-icrâ tutularak teba‘a-i Devlet-i Aliyye'den
olanlar eflyâs›n›n metrepolid ve marhasa ve sâir me’mûrîn-i rûhâniye taraflar›ndan ve ecnebîden olanlar›n
dahi tâbi‘ olduklar› devlet konsoloslar› cânibinden m›kdâr ve kemiyyetlerini mübeyyin al›nacak mümzâ ve
musaddak defterler üzerine yürüdülmesi z›mn›nda icrâ-y› iktizâ-y› hâle himmet buyuralar deyü.
Fî 10 Cumâde'l-ûlâ sene [1]281 ve Fî 29 Eylül sene [1]280
[11 Ekim 1864], BOA. Buyruldu Defteri 5, s. 75



Rusumat Emini efendi hazretleri!
Sana gönderilen nizamnamede her ne kadar Latin rahiplerinin gümrük vergisinden muafiyetleri

yaz›l› ise de ülkemizde ve Osmanl› tabiiyyetinde olup yabanc› ülkelerde yaflayan bütün rahipler de
ayn› haklara sahiptir.

His excellency! The Emin of Rüsumat:
However, it is written in the regulation sent to you that Latin priests are exempted from customs

taxes, all the priests living in our country or those of the Ottoman citizenship living in foreign coun-
tries have the same rights.
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Sultan III. Selim Han, 14 Aral›k 1793, BOA. Müzehhep Fermanlar 449/4



H23

Sultan 
III. Selim'in

‹stanbul'da yaflayan
Ermeni ve 

Rumlar›n evlilikleri
s›ras›nda kanunsuz

vergi al›nmamas› 
hakk›ndaki 

ferman›.

Ferman issued by
Sultan Selim III
concerning non 
collection of the 
excessive official

marriage taxes from
the Greeks and

Armenians living in
Istanbul.
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Hilâf›na emir yo¤-ise tecdîd oluna. [Derkenar]
‹ftihâru'l-ümerâ ve'l-ekâbir, müstecmi‘u cemî‘i'l-me‘âlî ve'l-mefâhir, el-muhtassu bi-mezîdi ›nâyeti'l-

Meliki'l-allâm dergâh-› mu‘allâm yeniçerileri a¤as› olan [Boflluk] dâme ulüvvuhu ve iftihâru'l-emâcid ve'l-
ekârim, câmi‘u'l-mahâmid ve'l-mekârim, el-muhtassu bi-mezîdi ›nâyeti'l-Meliki'd-dâim Hâssa Bostânc›ba-
fl› [X] dâme mecduhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâs›l ol›cak ma‘lûm ola ki;

‹stanbul ve havâlîsinde sâkin ehl-i zimmet Rûm ve Ermenî milletlerinden te’ehhül ve tezevvüc eylemek
murâd edenler tezevvücleri esnâs›nda kul kethüdâlar› sarrâcbafl›lar›na bir altun harc-› tezkire ve bir altun
ta‘yîn olunan yasakc›lara i‘tâ ve yedlerine tezkire verilmek mu‘tâd-› kadîm olup Ebu'l-feth Sultân Mehem-
med Hân tâbe serâhu nun Vakf›'ndan senevî sekiz bin akçaya Resm-i Gerdek Mukâta‘as›'n› iltizâm eden-
lere dah› ber-vech-i mu‘tâd verülegelen k›rkar akça resm-i arûsânelerin alma¤a kanâat etmeyüp birer Zo-
lata dah› ziyâde mutâlebe ve birkaç nefer yeniçeriler dah› dü¤ün yasakc›l›¤›n kendülere mahsûb edüp bir
zimmînin o¤lu on yafl›na varmazdan mukaddem isimlerin haber alup g›yâblar›nda dü¤ün tezkiresin mü-
hürledüp sarrâcbafl›lar tecdîd oldukda mühürlerin kayd etdirerek tezkirelerinde onar mühür cem‘ olup
dü¤ünleri esnâs›nda zuhûr ve tezkire ibrâz ve tezkirenin her mührüne birer gurufl verdim deyü iddi‘â ve
cebren yasakc›l›k eyleyüp cem‘ olan zimmîlerin ricâl ve nisvânlar›na kahve tevzî‘ ve gülâb serpme ve çiçek
gönderme bahânesiyle nice def‘a ta‘cîz ve cebren diledikleri mikdâr› akça cem‘ ve dü¤ün tamâm oldukda
ellifler ve altm›flar gurufl verilmekle yedlerinden halâs olamayup ve kulluk yasakc›lar› alâka ve medhalleri
olmayan iskele zâbitleri ve zindân taraflar›ndan dah› baz› kimesneler zuhûr ve murâdlar› üzre avâid ve mu-
tâlebât ile rencîde ve tezevvüc eden seyyibe avretlerden hilâf-› mu‘tâd bir nesne taleb olundu¤u yo¤iken
avâ’id mutâlebesiyle te‘addî ve cevr u eziyyet etmeleriyle te’ehhül edenler medyûn ve ekseri vaz‘-› zindân
ve ahvâlleri dîger-gûn olma¤la fîmâ-ba‘d ‹stanbul taraf›nda dü¤ünleri vâk›‘ oldukca Dergâh-› Muallâm ye-
niçerileri a¤as› taraf›ndan yasakc› taleb edenlere mumcu ve ‹stanbul havâlîsinde olan dü¤ünler içün bos-
tanc›bafl› taraflar›ndan âdem ta‘yîn ve yevmiye birer gurufl h›dmetleri verilüp ve yasakc› taleb etmeyenler
âdet üzre harclar› verildikden sonra cebren yasakc› oluruz deyü kimesneye te‘addî etdirilmeyüp mutâle-
bât-› muhdese-i mezbûre ile cevr u te‘addîye cesâret edenler men‘ olunup ve resm-i arûsiyyeleri ve mu‘tâd
üzre sarrâcbafl› harc› edâ olundukdan sonra hilâf-› fler‘-i flerîf ve kadîm ve olagelmifle mugâyir muhdes
avâ’id ve mutâlebât-› sâ’ire ile bir türlü cevr u te‘addî olunmamalar› bâb›nda mukaddemâ istid‘â-y› ›nâyet
olundukda milleteyn-i mesfûreteynden te’ehhül ve teze[vv]üc edenlerin kadîmü'l-eyyâmdan berü kul ket-
hüdâs› sarrâcbafl›s› olanlar taraflar›ndan verülegelen tezkire ve ta‘yîn olunan yasakc›lar ile dü¤ünleri bek-
lenip dü¤ünleri hitâm olunca gere¤i gibi zabt u rabt ve mâ-tekaddemden berü olagelen âidâtlar›n› ahz
edüp zikr olundu¤u minvâl üzre kadîme mugâyir hareketleri zuhûruna bir dürlü cevâz ve ruhsat verilme-
yip ve fîmâ-ba‘d mesfûrlar›n gerdekleri vâk›‘ oldukca mûmâ-ileyh taraf›ndan resm-i kadîm üzre tezkire ve-
rildikde mu‘tâd olan harc-› tezkirelerin ahz ve ta‘yîn olunan yasakc›lara dah› verilegelen âidâtlar›n› ahz ey-
lediklerinden sonra ziyâde fley talebiyle bî-vech rencîde vü remîde eylememeleriyçün tenbîh-i ekîd ve teh-
dîd-i fledîd olunup ba‘de'l-yevm mesfûrlara hilâf-› kâ‘ide-i kadîm ve mugâyir-i kânûn zulm ü te‘addî ve
gadr-i sarîh etdirilmemek üzre emr-i flerîfim sudûrunu Dergâh-› Muallâm yeniçerileri a¤as› esbak i‘lâm ve
i‘lâm› mûcebince amel olunmak içün sâd›r olan emr-i flerîf mûcebince bin yüz seksen dokuz senesi evâ-
h›r-› Safer'inde tecdîden bir k›t‘a milleteyn-i mezbûreteynden te’ehhül ve tezevvüc ve dü¤ünleri vukûun-
da ez-kadîm Dergâh-› Muallâm Yeniçerileri Oca¤›'nda Kul Kethüdâs› Kona¤›'nda sarrâcbafl› taraf›ndan yed-
lerine izin tezkiresi i‘tâ olundukda bâkireden ber-vech-i mu‘tâd serrâcbafl›ya harc-› tezkire onar gurufl ve
dü¤ünlere ta‘yîn olunan nevbetciye dört gurufl ve hudûdunda olan kulluk çorbac›s›na üçer gurufl ve alem-
dâra otuz para ve bir nefer yeniçeriye altm›fl para ve asesbafl› ve subafl›ya dört gurufl bir rub‘ ve gece sal-
mas› çukadâr›na otuz para ve Ebu'l-feth Sultân Mehmed Hân tâbe serâhu Câmi‘-i fierîfi Evkâf›'na merbût
arûsiyye mültezimine otuz para min-haysü'l-mecmû‘ yirmi alt› gurufl üç rub‘ al›nagelmek kâide-i mer‘iy-
yeden iken bu h›lâlde milleteyn-i mesfûreteynden ellifler altm›flar gurufl ahz ve gadr-i küllî ederler deyü
mukaddemâ verilen emri tecdîd ile avâidât-› mezbûreyi vermekde te‘allül eylediklerin sarrâcbafl› olan bâ-
arzuhâl inhâ ve istid‘â ve sâd›r olan emr-i âlîye imtisâlen ocakda vukûfu olan kimesnelerden tarafeyne gadr
ve himâyeden ârî istiknâh ve istifsâr olundukda an-asl Rûm ve Ermenî tâ’ifesinden tezevvüc edenler zuhû-
runda bâkireden izin tezkiresiyçün sarrâcbafl› olan on gurufl ve nevbetciye dört gurufl ve hudûdunda olan



Hassa bostanc›bafl›s›, sana emr-i hümayunum ulafl›nca bilesin ki: 
‹stanbul ve civar›nda oturan Rum ve Ermenilerin evlilikleri esnas›nda resmî vergi ve harçlardan baflka,

kanunlara ayk›r› yollardan akça talebiyle rencide edilmemelerine ve fakir halk›n himayesine dikkat etmeniz
hususunda ferman›m sad›r olmufltur.

Buyurdum ki;
Emrime uyma konusunda son derece hassas ve dikkatli olas›n›z ve aksine hareket etmekten sak›nas›n›z.

To the Hâssa bostanci-bashi:
When my ferman arrives you, know that my ferman has been issued not to let anyone ask for an exces-

sive taxes illegally from the Greeks and Armenians living in Istanbul and its surroundings excluding official
marriage taxes and expenditure and to take care of poor people.

I order you to be careful to obey my decree and avoid to disobey.

kulluk çorbac›s›na üç gurufl ve alemdâra otuz para ve kulluk taraf›ndan bekleyen yeniçeriye altm›fl para ve
asesbafl› ve subafl› ve zindân h›dmet[ci]sine dört gurufl bir rub‘ ve salma çukadâr›na otuz para ve Ebu'l-feth
Sultân Mehmed Hân hazretlerinin Vakf›'ndan mansûb dernekciye otuz para cem‘an yirmi alt› gurufl üç rub‘
al›nup ziyâde nesne taleb ve rencîde yo¤iken zâbitân-› Ordu-y› Hümâyûnumda olmak takrîbiyle vekâlet
ile bulunanlar ziyâde akça taleb ve ahz›yla rencîde eyledikleri ihbâr ve fîmâ-ba‘d zikr u beyân olundu¤u
mikdârdan ziyâde bir nesne taleb ve ahz eylememek ve ederi olur ise te’dîb ve içlerinden tard u teb‘îd et-
mek üzre birinci bölü¤ün orta ve ihtiyârân› ve zâbitân ve sarrâcbafl›l›kdan merfû‘ mazbûtu'l-esâmî yirmi
nefer kimesneler ta‘ahhüd etmeleriyle kadîmü'l-eyyâmdan berü kefere dü¤ünlerini orta-i merkûme nev-
betcileri ve yasakc›lar› ile kulluk bekleyip âhar› ta‘yîn ve fîmâ-ba‘d nesne taleb olunmamak bâb›nda iflbu
nizâm düstûru'l-amel tutulmak üzre Rum ve Ermeni patrikleri taraflar›na ilmühaberleri ve ocak taraf›na
dah› emr-i flerîf i‘tâ olunmufliken mukaddemâ Dergâh-› Mu‘allâm yeniçerileri a¤as› esbak i‘lâm etmekle ve
i‘lâm› mûcebince kadîmi üzre amel ve hilâf›ndan hazer ve mücânebet olunmak bâb›nda sene-i mezbûre
evâ’il-i Rebî‘ü'l-âhir'inde di¤er emr-i flerîf sâd›r olup bu def‘a cülûs-› hümâyûn-› sa‘âdet-makrûnum vâk›‘
oldu¤una binâen inhâlar›na mebnî sâd›r olan emr-i flerîf mûcebince ve sarrâcbafl› istid‘âs›yla dah› verilen
emr-i âlî derciyle nizâm-› merkûma mugâyir hareket olunmamak bâb›nda müceddeden emr-i flerîfim su-
dûrunu Ermeni Patrîk› Zakarya nâm râhib memhûr arzuhâliyle istid‘â eyledi¤ine binâ’en mukaddemâ sâ-
d›r olan emr-i âlî mûcebince amel olunmak bâb›nda sene-i mâz›ye evâh›r-› Cumâde'l-ûlâs›nda emr-i flerî-
fim sâd›r olmuflidi. El-hâletü-hâzihî ‹stanbul ve tevâbii Rûm (silik) ve Der-aliyyemde mukîm cemâ‘at met-
ropolidân›n bu def‘a südde-i sa‘âdetime takdîm eyledikleri bir k›t‘a memhûr arzuhâllerinde ber-vech-i mu-
harrer mukaddemâ sâd›r olan emr-i flerîfim mûcebince müceddeden yedlerine dah› bir k›t‘a emr-i flerîfim
sudûrunu tahrîr ve istid‘â ve Dîvân-› Hümâyûnumda mahfûz kuyûd-› ahkâma mürâcaat olundukda târîh-i
merkûmda ber-vech-i meflrûh emr-i flerîfim verildi¤i mastûr ve mukayyed bulunma¤›n mukaddemâ sâd›r
olan emr-i flerîfim mûcebince amel olunmak fermân›m olma¤›n imdi siz ki mûmâ-ileyhimâs›z; mukadde-
mâ nizâm› hâvî fleref-sudûr eden evâmir-i flerîfem mûcebince amel ve hareket ve hilâf› bir ferde hareket et-
dirmeyüp fukarâ-y› ra‘iyyetin himâyet ü s›yânetlerine ihtimâm ve dikkat eylemeniz bâb›nda fermân-› âlî-
flân›m sâd›r olmufldur. Buyurdum ki;

Hükm-i flerîfimle vusûl buldukda bu bâbda vech-i meflrûh üzre fleref-yâfte-i sudûr olan fermân-› vâci-
bü'l-ittibâ›m ve lâz›mü'l-imtisâlimin mazmûn-› itâat-makrûnuyla amel ve hareket ve hilâf›ndan be-gâyet te-
hâflî ve mücânebet eyleyesiz. fiöyle bilesiz alâmet-i flerîfe i‘timâd k›las›z.

Tahrîren; Fî evâili Cemâziye'l-evvel sene semân ve mieteyn ve elf.
Be makâm-› Kostant›niyye el-Mahrûse
[14 Aral›k 1793], BOA. Müzehhep Fermanlar 449/4
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Sultan Abdülmecid Han, 17 Haziran 1853, BOA. ‹. Hâriciye 4835_1
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Sultan
Abdülmecid'in

saltanat›n›n 
bafl›ndan bu yana

Rum cemaatine 
verdi¤i imtiyazlar›n

yürürlükte 
oldu¤una dair 

ferman›na 
Patrikhane’nin

teflekkürü.

Gratitude of the
Greek Patriarchate

for the ferman of
Sultan Abdülmecid
giving the priviliges

since beginning of
His reign. 
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Atebe-i ulyâ-y› adâlet-unvân ve südde-i seniyye-i merhamet-niflân lâ-zâlet mahfûzan ilâ-ink›râz›'d-de-
verân türâb›na ‹stanbul ve Kudüs-i fierîf Rum patrikleri ve tabaka-i ûlâ metropolidân ve rehâbîn ve taba-
ka-i avâmdan mütehayyizân-› millet ve ruesâ-y› esnâf-› raiyyet kullar›n›n alâ-tarîk›'l-mahzar arzuhâl-i r›k-
k›yyet-ifltimâlleridir ki;

Veliyy-i ni‘met-i bî-minnetimiz Devlet-i Aliyye-i ebediyyetü'd-devâm ve saltanat-› seniyye-i sermediy-
yetü'l-k›yâm›n s›dk-› ra‘iyyet ve ubûdiyyeti flerefiyle müfteh›r ve mübâhî olan millet-i hakîrânemiz hakk›-
na eslâf-› mülûk ve selâtîn-› ›zâm hazerât› câniblerinden ›nâyet ü ihsân ve ale'l-husûs flevket-me’âb, adâlet-
nisâb pâdiflâh›m›z ve veliyy-i ni‘metimiz efendimiz bâlâ-y› taht-› saltanat-› irsiyye-i seniyyelerinden pertev-
pâfl-› adl ü dâd buyurduklar› târîhden berü takrîr ve ibkâs›na müsâ‘ade-i seniyye buyurmufl olduklar› fle-
râit-› mahsûsa ve imtiyâzât-› rûhâniyye ve müsâ‘adât-› seniyyenin te’yîd ü te’kîdiyle baz› tekâsül ve ihmâl-
den dolay› zuhûra gelen sû-i isti‘mâlât›n def‘ u izâlesi ve memâlik-i mahrûse-i flâhânede kâ’in kilise ve ma-
nast›r ve anlara merbût arâzî ve emlâk ve mevâk›‘-› sâ’ire-i mezhebiyyemizin ve ibâdetgâhlar›m›za mahsûs
mu‘âfiyyât ve hukûkun ve'l-hâs›l patrîkü'l-vakt kullar›na ve metropolid ve piskoposlara flerâit-› kadîmele-
rini mutazamm›n berâtlar›nda münderic imtiyâzât ve müsâ‘adât›n her vaktde halelden vikâyesi ve tamâ-
men ve hakîkaten icrâ k›l›nm›fl mezâmîn-i celîle-i hayât-efzâs›n› hâvî olarak bu defa patri¤imiz kullar›na
hitâben fleref-sünûh ve sudûr buyrulan bâlâs› mübârek ve meymûn hatt-› hümâyûn-› flevket-makrûn ile
mu‘anven ve mehâbet-efzûn fermân-› âlîflân Patrikhâne-i fakîrânemizde akd-i meclis-i umûmî ile Der-
sa‘âdet'de bulunan metropolidân ve ru’esâ-y› millet ve esnâfbafl›lar› kullar›n›n muvâcehelerinde feth u k›-
râ’et olundukda meclis-i mezkûrda hâz›r bulunan zîrde mümz›yyü'l-imzâ asd›kâ-y› teba‘a kullar› flâd-merg
derecesinde musavver-i ferhat ve meserret-i bî-gâye ve muztarr-› memnûniyyet ve flükraniyyet-i mâ-lâ-ni-
hâye olup mahzâ hayran-li'l-âlemîn pîrâye-bahfl-› evreng-i selâtîn ve adîmü'l-emsâl nice füyûzât ve kemâ-
lât-› câmi‘iyyeteynle hayret-fermâ-y› milkdârân-› zamân u zemîn olan flevketlü, kudretlü, âmme-i cihânyâ-
na merhametlü pâdiflâh-› mahmûdü'l-fi‘âl, veliyyü'n-ni‘am-› âlem ve veliyy-i ni‘metimiz efendimiz hazret-
lerinin flîme-i kerîme-i rahîmâneleri âsâr-› celîle-i flâhânesinden olarak beyne'l-mileli's-sâ’ire bâdî-i mübâ-
hât ve mahsûdiyyet olmak üzre hâssaten millet-i nâçîzânemiz hakk›na ihsân buyrulan ›nâyât ve imtiyâzât
ve müsâ‘adât-› mülûkâneden birinin kâlen ve hâlen edâ-y› hakk-› teflekkürü hâric ez-dâire-i imkân ve âm-
me-i re‘âyâ ve berâyân›n yed-i mü’eyyed-i hazreti tâcdârîye vedî‘a-i Cenâb-› Bârî olan ferâ¤-› bâl ve hâlleri
tamâmî-i mahfûz›yyeti cihetiyle sâye-i ma‘delet-vâye-i saltanat-› seniyye'de her vechile emn ü emânlar› ve
râhat ü itmînânlar› kemâlde oldu¤u ma‘lûm-› âlemiyân oldu¤una binâ’en millet-i fakîrânemiz hemân dev-
let-i kavî-flevketin ez-dil ü cân devâm-› ra‘iyyet ve itâ‘ati merkezinde ile'l-ân pâ-ber-câ-y› sebât ü metânet
ve u¤ur-› meyâmin-mevfûr-› hazreti kîtî-sitânîde âh›r-i katret-i hûnuna var›nca fedâ-y› cân ü cenân husû-
sât›n› dînen ve kânûnen akdem-i ferâ’iz-i zimmetinden ittihâz edüp leyl ü nehâr evlâd ü ›yâliyle ser-büreh-
ne ve eflk-rîzân olarak mübârek ve mes‘ûd vücûd-› âlem-sûd-i hazreti flehriyârî meda'd-dühûr ve'l-a‘sâr
bi's-s›hha erîke-i saltanat-› ebed-karârda z›yâ-pâfl u tâb-dâr ve bu kadar ni‘am-› celîlenin isticlâb›na vâs›ta
olan evliyâ-y› umûr hazerât› mazhariyyet-i mehâsin-i enzâr ve teveccühât-› flâhâne bidâ‘a-i girân-mâyesiy-
le memdûdü'l-iftihâr olmak ed‘›ye-i hayriyyesi dergâh-› ulûhiyyet-penâh-› Cenâb-› Rabbü'l-âlemîn'e ref‘ ve
takdîme ibtidâr olundu¤u muhât-› ilm-i âlî-i rahîmâneleri ve manzûr-› ayn-› dûr-bîn-i hakîmâneleri buy-
ruldukda kemâl-i flükrâniyyet ve galebe-i meserret-i âcizânemizi ve temenniyât-› hâlisa-i fakîrânemizi
hâk-i atebe-i ulyâ-y› gerdûn-rütbe-i z›llullâhîye arz u takdîme telattuf ve ihsân buyurulmak istid‘âs›na mü-
câseret k›l›nd›. Ol bâbda emr u fermân hazreti men lehü'l-emrindir.

Fî 7 N. sene [1]269 / [17 Hazirân 1853], BOA. ‹. Hâriciye 4835_1



Padiflah›m›z ve veli-i nimetimiz efendimiz! 
Saltanat›n›z›n bafl›ndan bu yana Yüce devletiniz s›n›rlar› içinde bulunan kilise, manast›r ve onla-

ra ba¤l› arazi, emlak ve di¤er ibadetgahlar›m›za mahsus muafiyet ve imtiyazlar›n her zaman yürür-
lükte olaca¤›n› Patrik kullar›na hitaben ferman›n›zla bildirdiniz. Bu ferman›n›z Patrikhane'de, ‹stan-
bul'da bulunan bütün metropolit, dinî liderler ve esnaf temsilcilerinin huzurunda aç›ld› ve okundu.
Sonsuz memnuniyet ve flükranlar›m›z› arzediyoruz.

Our Sultan and our benefactor!
You have reported that the exemptions and privileges of churches and monasteries, and lands

and estate belonging to them in the borders of your exalted state are in force in Your ferman address-
ing to Patriarch.

This ferman was read in the Patriarchate in the presence of all metropolitans, religious leaders,
representetives of tradesmen in Istanbul. We present our gratitude. 
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Sultan II. Abdülhamid Han, 1900, BOA. Y.EE. defter 409, s.28
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‹stanbul'da
Darülaceze'de 

bulunan Ermeni
Kilisesi'nin

foto¤raf›.

Photograph of
Armenian Church

in Darülaceze,
Istanbul.
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Sultan II. Abdülhamid Han, 8 Nisan 1896, BOA. A. MKT. MHM 705/15-2
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Darülaceze’de 
Katolikler için kilise

infla edilmesi.

Building a church
for Catholics in

Darülaceze.
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SADÂRET
Mektûbî Kalemi

1203

Târih-i Tebyiz: 24 L. sene [1]313
27 Mart sene [1]312

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesine
Dârülaceze binâs› dâhilinde yaln›z Katolik cemâ‘ati fukarâs› içün kilise bulunmad›¤› cihetle icrâ-y›

îcâb› Fransa Sefareti'nden sûret-i husûsiyede vâk›‘ olan iltimâs üzerine lede'l-istîzân mûcebince irâde-i
seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî fleref-sudûr buyuruldu¤u Mâbeyn-i Hümâyûn-› Mülûkâne Baflkitâ-
bet-i Celîlesi'nden bâ-tezkire-i husûsiye cevâben teblî¤ edilmifl olma¤la ber-mantûk-› emr u fermân-›
cenâb-› tâcdârî îfâ-y› muktezâs›na himmet. 

[8 Nisan 1896], BOA. A. MKT. MHM 705/15_2



Darülaceze binas› içinde Katolik cemaatine mahsus bir kilise bulunmad›¤› Fransa Sefareti tara-
f›ndan bildirildi. Bunun üzerine kilisenin kurulmas› için gerekli izin ve emir verildi.

It has been reported by the French Embassy that a church for the Catholic community is not exist-
ed in the building of Darülaceze. For this reason, the necessary permission and order have been given.
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Sultan II. Abdülhamid Han, 24 May›s 1903, BOA. Y. MTV 244/131_2
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Darülaceze’de 
sinagog aç›lmas›.

Open of Synogogue
in Darülaceze.
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BÂB-I ÂLÎ
Dâire-i Umûr-› Dâhiliye
Mektûbî Kalemi
Aded

Sûret
Ahîren ve cevâben fleref-pîrâ-y› ta‘zîm ve tefhîm olan 19 Mart sene [1]319 târîhli ve on üç nu-

maral› tezkire-i aliyye-i hazreti nezâret-penâhîleri arîza-i cevâbiyyesidir.
Cümle-i mü’essesât-› merâhim-gâyât-› hazreti Hilâfet-penâhîden bulunan Dârülaceze'de iskân e-

den Mûsevî acezenin vazâif-i dîniyyelerini îfâ etmek üzere bir odan›n kâffe-i levâz›m› bi'l-istikmâl
ma‘bed inflâs›na de¤in sinavi ittihâz edildi¤i ve Hahamhâne'den tehiyye k›l›nan Tevrât-› fierîflerin
haham kaymakâm› efendinin birâderi Haham Hayim Nas ve Haham Sabetay ve Ser-ku[y]umcu-i
hazreti fiehriyârî Harunaci Efendizâde sa‘âdetlü Jak ve Salamon ve haham efendinin hafîdi sa‘âdet-
lü Yûfla‘ Bey ve zevât-› mu‘tebere-i sâireden mürekkeb bir hey’et-i rûhâniyye ve cismâniyye ve hâ-
ricen gelen üç yüze karîb Mûsevî taraf›ndan bu gün merâsim-i mahsûsa ile Dârülaceze'ye getirile-
rek mahall-i mahsûslar›na vaz‘ ve ma‘bedin resm-i küflâd› icrâ edildi¤i ve bu esnâda çâkerleriyle
muhâsebeci ve baflkâtib beyler hâz›r bulunarak ve haklar›nda merâsim-i ihtirâmiyye îfâ edilerek sâ-
ye-i mekârim-vâye-i hazreti flehriyâr-› a‘zamîde bilâ-istisnâ nâil olduklar› flu ni‘am-› lutf u ât›fet üze-
rine tahdîs-i ni‘met yolunda füzûnî-i ömr ü ikbâl ve tevâfür-i flân u flevket-i hazreti pâdiflâhî da‘avât-›
hayriyyet-gâyât› tekrâr ale't-tekrâr âverde-i zebân-› flükrân k›l›nm›fl ve Dârülaceze'de hahaml›¤a Es-
kinazi Efendi ve aflç› ile hademeli¤e Yeflûa ve ‹sak bi't-ta‘yîn ifle bafllatd›r›ld›¤› ve eyyâm-› mahsûsa-
lar›nda Mûsevîlere tabh ve i‘mâli muktez›yât-› mezhebiyyeden olan me’kûlât›n cinslerini mübeyyin
cedvel mezkûr Hahamhâne'den gönderilip yemeklerinin dahi ona göre tabh ve i‘tâs› derkâr bulun-
mufl olma¤la arz ve beyân-› ma‘lûmâta cür’et k›l›n›r. Ol bâbda.

Fî 11 May›s sene [1]319 / [24 May›s 1903], BOA. Y. MTV 244/131_2



Darülaceze'de bulunan Museviler için sinagog yap›l›ncaya kadar bir oda sinagog olarak düzenlen-
di. Hahamlar taraf›ndan Tevrat okunarak aç›l›fl töreni yap›ld›. Sinagoga bir haham, bir hademe ve bir
aflç› tayin edildi. Musevilerin özel günleri ve yiyecekleri hususunda da gerekli titizlik gösterildi.

A room has been arranged as a Synogogue for Jews living in Darülaceze untill a synogogue is
built there. Opening ceremony has been carried out reading Tevrat by rabbis. A rabbi, a servant,
and a cook have been appointed to the Synogogue. Necessary attention has also been paid to the
days of Jews and their foods.
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Sultan II. Abdülhamid Han, 1900, BOA. Y.EE. defter 409, s.27
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‹stanbul'da
Darülaceze'de 

bulunan Ortodoks
Kilisesi’nin

foto¤raf›.

Photograph of
Orthodox Church

in Darülaceze,
Istanbul.
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Fatih Sultan Mehmed Han, 29 Eylül 1458, BOA. Kilise Defteri 8/6
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Fatih Sultan
Mehmed'in Kudüs
ruhbanlar›n›n dinî

hayatlar›n› serbestçe
sürdürebilmeleri

hakk›ndaki ferman›.

Ferman issued by
Sultan Mehmed the

Conqueror 
concerning the 
demand of the

priests of Jerusalem
to practise their 
religious life in 

freedom.



GÖKKUBBE ALTINDA B‹RL‹KTE YAfiAMAK /
Belgelerin Diliyle Osmanl› Hoflgörüsü

123

Fâtih Sultân Mehmed Hân hazretlerinin hatt-› hümâyûnlar›yla muanven ihsân 
buyurduklar› emr-i âlîflând›r.

Mûcebince amel oluna. Her kim hatt-› hümâyûn-› sa‘âdet-makrûnu fesh ederse 
Allâh'›n la‘netine u¤ras›n.

Sebeb-i tahrîr-i tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn-› vâcibü't-tastîr, yarl›¤-› belî¤-› hümâyûn ensarallâhu
Te‘âlâ  ilâ-yevmi yüb‘asûn oldur ki

Bâ-iznillâhi Te‘âlâ Hazreti Resûl hürmetiyle makâm-› Kostant›niyye feth u fütûh oldukda etrâf u
eknâf olan flâhlar ve krallar Âsitâne-i Sa‘âdetime elçiler gelüp feth u fütûhu arz edüp bu defa Ku-
düs-i fierîf'de olan Rumlar›n Patrîk› Atnasyos nâm râhib ruhbânlar›yla gelüp Âsitâne-i Sa‘âdetime
yüz sürüp ve Hazreti Resûl-i Ekrem hazretlerinin sallallâhu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübârek
eliyle ve pençesiyle imzâl› olan hatt-› hümâyûnlar› ve Hazreti Ömer bin Hattâb hazretlerinin rad›-
yallâhu Te‘âlâ anh verilen hatt-› Kûfî ile ve selâtîn-› mâz›yeden hatt-› hümâyûnlar› ibrâz edüp ve re-
câ eyledi "Ol minvâl üzre Kudüs-i fierîf içeri ve taflras›nda namâzlar› ve ziyâretleri ke'l-evvel Hazre-
ti Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellem hazretlerinin ve Hazreti Ömer rad›yallâhu anh hazretle-
rinin ve selâtîn-› mâz›yeden sadaka ve ihsân olunan hatt-› hümâyûnlar› mûcebince zabt ve tasarruf
eyleyeler. ‹mdi kadîmden fermân ve sadaka olan üzre içerü olan Kamâme ile cemî‘ namâzgâhlar› ve
ziyâretleriyle ve Gürcü manast›r› olan Mar Yakûb ve Kudüs-i fierîf taflras›nda olan manast›rlar ve ki-
liseler ve Hazreti ‹sa aleyhisselâm hazretlerinin do¤du¤u Beytüllahm Kilisâ-y› Kebîri ve ma¤ara ve
kilisada olan üç kapu miftâhlar›yla flimâl ve k›ble ve garb› taraf›ndan içinde olan cemî‘ millet-i Nas-
rânî Kudüs-i fierîf patrikleri yamaklar› bu vakf olan eflyâlar› bâc u harâcdan ve kâfirlerden ve sâyir
tekâlîf-i örfiyyeden kadîmden sadaka ve ihsân ve fermân olunan üzre küllîsinden muâf ve müsel-
lem olmak içün recâ eyledikleri ecilden imdi kadîmden Hazreti Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve
sellem hazretlerinin ve Hazreti Ömer rad›yallâhu anh hazretlerinin ve selâtîn-i mâz›yeden sadaka ve
ihsân ve fermân olunan hatt-› hümâyûnlar› mûcebince cenâb-› celâletim dah› sadaka ve ihsân ve
fermân-› âlîflân›m olmufldur. Tasarrufumda ve hükmümde olan memleketler e¤er deryâdan ve ka-
radan hâkimü'l-vakt olanlar Kudüs-i fierîf patrik› ve ruhbânlar› mezbûrlara himâyet ve s›yânet ve
âhardan kimesne rencîde eylemeyeler ve e¤er Hazreti Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellem haz-
retleri sadaka ve ihsân olunan mübârek pençesiyle imzâl› hatt› ve Hazreti Ömer rad›yallâhu anh
hazretlerinin verdi¤i Kûfî ile hatt› ve selâtîn-i mâz›yyeden sadaka ve ihsân olunan hatt-› hümâyûn-
lar› ve hâlâ sadaka ve ihsân olunan hatt-› hümâyûn-› sa‘âdet-makrûn ve fermân-› âlîflân› e¤er bun-
dan sonra gelen halîfeler ve vüzerâ-y› ›zâmlardan ve ulemâdan ve ehl-i örfden ve kapum kullar› ve
sâyir ümmet-i Muhammed'den akça içün veyâhûd hât›r içün feshine murâd ederlerse Allâh'›n ve
Hazreti Resûl'ün h›flm›na u¤ras›n. fiöyle bileler; alâmet-i flerîfe i‘timâd ve ink›yâd k›lalar. 

Tahrîren Fî Evâs›t-› flehr-i fievvâli'l-Mükerrem sene isnâ sittîne ve semâne mie.
Sene 862  
Be-Makâm-›
Kostant›niyye
[29 Eylül 1458], BOA. Kilise Defteri 8/6



Makam›ma gelip yüz sürerek ellerinde mevcut olan Hz. Peygamber ve Hz. Ömer'den bu yana
Kudüs-i fierif'teki Hz. ‹sa'n›n do¤du¤u Beytüllahm Kilisesi, Kamame Kilisesi vb. kutsal mekânlar ile
ilgili sahip olduklar› hak ve imtiyazlar› yeniden talep eden Kudüs Rum Patri¤i Atnasyos ve ruhban-
lar›na ayn› imtiyazlar› verdim. Bunlar› kimse rencide etmesin. Kim ki bu hükmün feshini murad
ederse Allah'›n ve Rasûlünün h›flm›na u¤ras›n.

I have given the previous rights and privileges concerning the holy places like the Church of
Beyt  al-Lahm in which Jesus was born and the Church of Kamame in Jerusalem back to Atnasyos
the Greek Patriarch of Jerusalem and his priests asking fon the same rights and privileges they had
since the Prophet Muhammad and the Caliph Omar. Do not let anyone hurt them. Be the object of
God and his messenger's rage whoever wanted to abolish this rule.
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Kanuni Sultan Süleyman Han, 31 A¤ustos 1565, BOA. Mühimme Defteri 5, hüküm 191
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Kudüs'te kutsal
mekânlarda 

temizli¤e ve edebe
uyulmas› hakk›nda

hüküm.

Decree for taking
care of cleanliness

and forbidding 
improper actions in

holy places in
Jerusalem.



GÖKKUBBE ALTINDA B‹RL‹KTE YAfiAMAK /
Belgelerin Diliyle Osmanl› Hoflgörüsü

127

Kudüs-i fierîf be¤ine ve kâdîs›na hüküm ki

Dârende Molla S›yamî-i Rûmî nâm kimesne gelüp "Kudüs-i fierîf mücâvirlerinden olup Kudüs-i
fierîf'de Mescid-i Aksâ'da baz› hâtûnlar ziyâret ve ibâdet nâm›na mücerred seyr içün gelüp Harem-i
fierîf'de oturup tebevvül ve tekâzâlar› içün Harem'den taflra varmayup Bayram ve Cum‘a namâzla-
r›nda ve gayr-i vaktde Müslümânlara müzâyaka verüp etdikleri mülevvesât› ç›karmakda farrâfllar›
ziyâde zahmet çeküp ve Mezâr-› Hazreti Meryem rad›yallâhu anhâ ve Kadem-i Hazreti ‹sâ aleyhis-
salâtü vesselâm da ve sâyir mevâz›‘-› mübâreke ve müteberrikede kezâlik avratlar ve kefere avratla-
r› ile kefere tâyifesi gelüp cem‘ olup fler‘a muhâlif vaz‘lar›n›n nihâyeti olmayup ve Kudüs-i fierîf'de
olan evlâd-› Arabdan biri müteveffâ oldukda avratlar gece ile cem‘ olup etrâf-› mahalleye meyyitle-
ri oldu¤un i‘lân içün muganniyeler ile mahallât› gezüp i‘lân-› savt edüp ve defne varduklar›ndan
sonra üç güne de¤in Arab avratlar› makâbir üzerinde cem‘ olup envâ‘-› savt ile sagular edüp yüzle-
rine kara sürüp halka olup horos teper gibi deverân edüp ve bevvâblar kapular› beklemeyüp etrâ-
f›nda olan medâris evlerinde sâkin olanlar yedikleri ta‘âmdan sofralar›nda kalan fazlay› Harem-i fie-
rîf'e döküp ve Sahratullâh'›n etrâf› hucerât olup ba‘z› Hindî tâyifesi avratlar›yla hucerâtda ve Harem-i
fierîf içinde ve Harem'in sâyir mevz›‘inde sâkin olup gece ile Harem-i fierîf'de tebevvül edüp ve ba-
z› fellâh tâyifesi avratlar› ile bâzâra yo¤urt ve süd ve sâyir nesne getirdiklerinde bâzâra do¤rudur de-
yü Harem-i fierîf içinden geçüp fler‘a mugâyir yol edüp bilcümle mahrûse-i mezbûrede fler‘-i flerîfe
mugâyir evzâ‘›n nihâyeti yokdur. Men‘le memnû‘ olmazlar" deyü bildirüp buyurdum ki;

Hükm-i flerîfim var›cak, zikr olunan husûslara bizzât mukayyed olup Mescid-i Aksâ'da ve Sah-
ratu'llâh-i Müflerrefe'de ve sâyir makâm-› müteberrikede ve Belde-i Tayyibe'de ve makâbirînde flim-
diye de¤in edegeldikleri münkerât ve menhiyyât› bi'l-külliyye men‘ u def‘ edüp ricâl ü nisâdan as-
lâ bir ferde fler‘-i flerîfe muhâlif vaz‘ etdirmeyüp Mescid-i Aksâ'n›n ve Sahratullâh-i Müflerrefe'nin
haremlerinde ve sâyir makâmât-› müteberrikede mülevvesâtdan pâk ü tâhir tutdurup eyyâm-›
sa‘âdet-i hümâyûnumda zikr olundu¤u üzre evzâ‘a r›zâ-y› flerîfim yokdur. fiöyle ki fler‘a ve emr-i
hümâyûnuma muhâlif ifl oldu¤u istimâ‘ oluna, mans›b›n›z al›nma¤la konulmaz ana göre mukayyed
olas›n ve bu hükm-i hümâyûnumu sen ki kâdîs›n, sicillâta kayd eyleyesin ki dâyimâ sen ve senden
sonra gelen kâdîlar mazmûnu ile amel eyleyüp ana muhâlif ifl olmak ihtimâli olmaya. fiöyle bilesiz.

Fî 4 Safer sene 973 / [31 A¤ustos 1565], BOA. Mühimme Defteri 5, hüküm 191



Kudüs-i fierîf beyine ve kad›s›na hüküm ki:
Molla S›yami gelip haber verdi ki; Kudüs-i fierif'te bulunan Mescid-i Aksa, Sahratullah-i Müfler-

ref (Kubbetü's-Sahra) ve Hz. ‹sa'n›n Kabri gibi kutsal mekânlara ibadet ve ziyaret için gelen baz›
kad›nlar o mekânlar› kirletip, edebe ayk›r› davran›yorlarm›fl. Bu haber üzerine buyurdum ki; Em-
rim oraya vard›ktan sonra bu gibi davran›fllara kesinlikle izin vermeyin. fiayet bunun aksini duyar-
sam bilesiniz ki görevden al›nmakla kalmazs›n›z. Sen ki kad›s›n bu emrimi sicile kaydet ki senden
sonra gelen kad›lar da bu emrime uysunlar.

Decree to the Beg and Kadi of Jerusalem:
Molla Siyami have come and reported that some women coming to the holy places like Mesjid

al-Aksa, Kubbetüssahra and the Tomb of Jesus for purpose of worshipping and visiting made dirty
these places and behaved improperly in these places. On hearing this news, I order you not to let
the bad actions like these, when my decree arrives you. If I hear contrarily, know that the least
punishment will be dismissal.

You, the Kadi, register my this decree so that the other kadis obey it.
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Sultan II. Abdülhamid Han, 7 A¤ustos 1886, BOA. Y. A. Hus 194/19



H31

Kudüs'te Habefllerin
kendileri için kilise

yap›lmas›na izin
verilmesinden

dolay› memnuniyet
duyduklar›.

Gratitude of the
Abyssinians 

concerning the 
permission to build

a church in
Jerusalem.
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BÂB-I ÂLÎ
Dâire-i Sadâret
Husûsiye

Kudüs-i fierif'de mukîm Habefl râhib ve râhibelerinin icrâ-y› âyînleri içün hâric-i sûrda bir bâb
kilise inflâs›na dâir flâyân buyurulan müsâ‘ade-i seniyye-i cenâb-› padiflâhîden dolay› du‘â-y› füzûnî-i
eyyâm-› ömr ü flevket-i Hazreti tâcdârînin ne sûretle yâd ve tezkâr k›l›nd›¤›na ve keyfiyet Habefl
Kral› Yuhanna hazretlerine lede'l-ifl‘âr iflbu müsâ‘ade-i seniyyeden hâs›l olan memnûniyet ve
flükrân›n› atebe-i ulyâ-y› cenâb-› mülûkâneye arz ve iblâ¤ için kral-› müflârun-ileyh taraf›ndan ken-
disinin bir me’mûr-› mahsûs ile Dersa‘âdet'e i‘zâm olunaca¤› ifl‘âr olunmufl idü¤üne dâir Kudüs-i
fierîf'de mukîm Habefl re’îs-i rûhânîsi cânibinden irsâl olunan Arabiyyü'l-ibâre arîzan›n tercemesi l-
effen takdîm k›l›nm›fl ve Habeflistân Hükûmetiyle tezyîd-i revâb›t ve münâsebât›n fevâ’id ve muhas-
senât› cihetiyle kendilerinin Dersa‘âdet'e azîmetlerinde mazhar-› hüsn-i kabûl olacaklar› Kudüs
Mutasarr›fl›¤› vâs›tas›yla mûmâ-ileyhe bildirilmifl oldu¤unun südde-i seniyye-i mülûkâneye arz›
mütemennâd›r efendim.

Fî 7 Zi'lka‘de sene [1]303 ve fî 26 Temmuz sene [1]302 
Sadr-› a‘zam
Kâmil
[7 A¤ustos 1886], BOA. Y. A. Hus 194/19



Padiflah›m›z›n Kudüs-i fierif'te yaflayan Habefl rahip ve rahibelerinin ayinlerini yapabilmeleri için
sur d›fl›nda bir kilise inflas›na müsaade etmesi Habefl Kral› Yuhanna ile halk›n memnuniyet ve flük-
ranlar›na sebep olmufltur.

The permission given by the Sultan for the Abyssinian priests and priestesses to build a church
outside the city walls in Jerusalem to practise their religious ceremonies has caused Yuhanna, the
Abysinnian King, and the people to be grateful to the Sultan.
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Sultan V. Mehmed Reflad Han, 17 Eylül 1913, BOA. MV 180/22
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Süveyde'de 
masraflar› 
hazineden 

karfl›lanmak üzere
Dürziler için bir

mabed infla 
edilmesi.

Building a place of
worship for Druses
in Süveyde on the
condition that all

expenses are 
covered by the

Ottoman Treasury.
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Meclis-i Vükelâ müzâkerât›na mahsûs zab›t varakas›d›r.

Zab›tnâme Rakam› : 491
Târih : 15 fievvâl [1]331

4 Eylül [1]329

Hulâsa-i Me’âli

Mâliye Nezâreti'nin 26 A¤ustos [1]329 târîhli tezkiresi okundu.

Karâr›

Mezkûr tezkirede dermiyân olundu¤u vech ile Süveyde'de tâ’ife-i Dürûz'a mahsûs olarak
inflâs›na lüzûm görünen ma‘bed içün kadîm hükûmet kona¤› arsas›ndan tefrîk ve i‘tâ olunacak ma-
halle takdîr olunan on bin gurufl ile ma‘bed-i mezkûrun masârif-i inflâ’iyyesi bulunan k›rk üç bin
sekiz yüz otuz yedi guruflun keflf defteriyle harîtas› gönderilmek flart›yla Hazîne-i Celîlece sene-i
hâliye muvâzenesindeki masârif-i gayr-i melhûza tertîbinden tesviyesi husûsunun nezâret-i
müflârun-ileyhâya cevâben teblî¤i ve Dâhiliye Nezâreti'ne ma‘lûmât i‘tâs› tezekkür k›l›nd›.

[17 Eylül 1913], BOA. MV 180/22



Süveyde'de Dürziler için yap›lacak mabedin arsa ve inflaat giderleri Devlet Hazinesi'nden karfl›lans›n.

The expenses of land and building of the place of worship for Druses in Süveyde is to be covered by
the Ottoman Treasury.
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Sultan II. Mahmud Han, 18 Eylül 1831, BOA. Tahvil Defteri 30, s. 403
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H›r›stiyanlar›n 
kutsal ibadet

gününde kurulan
Adapazar› flehir

pazar›n›n baflka bir
güne al›nmas›.

Change of the day
of the open market

of Adabazari 
coinciding with the

day of Christian
feast.
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Adapazar› kazâs› Nâ’ibi Debbâ¤zâde Mevlânâ Mehmed fierîf zîde ilmuhuya hüküm ki
Kocaeli sanca¤›nda vâk›‘ Adapazar› kazâs›nda ber-mu‘tâd haftada bir gün kurulagelen bâzâr ka-

dîmden berü Pazar günleri kurulmakda ise de yevm-i mezbûr bilcümle ehl-i zimmet re‘âyân›n âyîn-i
bât›lalar› icrâs› günü olmak mülâbesesiyle ahz u i‘tân›n kesâd›n› mûcib ve kazâ-i mezbûr fukarâs›-
n›n adem-i ticâretlerini müstevcib oldu¤undan bahsle yevm-i mezkûrda ikâme olunan bâzâr›n Cu-
ma irtesi gününe tahvîl ve tahsîs k›l›nmas›n› kazâ-i mezbûr ahâlîsi arzuhâlleriyle inhâ ve istid‘â ve
istid‘âlar›n› musadd›k; “Sen ki nâib-i mûmâ-ileyhsin i‘lâm eyledi¤ine mebnî ol bâbda sâd›r olan fer-
mân-› âlîflân›ma imtisâlen kuyûd-› lâz›mesi ba‘de'l-ihrâc bâc-› bâzâr-› merkûm havâss-› hümâyûn
dâhilinde olup hâss-› mezbûr mîrî mukâta‘ât olmak üzre bâ-mu‘accelât kesân›n baflka baflka berât-›
âlîflân›mla uhdelerinde oldu¤u Mâlikâne Kalemi'nden ve ikâme-i bâzâr olunan mahall kimesnenin
mülküne ve vakf›na ve havâss-› hümâyûnuma zarar› olmayup ve kang› gün ikâme olunacak ise is-
mi tasrîh›yle rikâb-› kamer-tâb-› müstetâb-› cihândârâneye lede'l-arz izn-i hümâyûn erzânî k›l›nd›-
¤›n›” müfl‘ir hatt-› flerîf-i flevket-redîf-i flâhâne sudûruyla tashîh k›l›narak ikâme-i bâzâr olagelmifl ve
ber-mantûk-› istid‘â bâzâr-› merkûmun kadîmden Pazar günü ikâmesi içün emr-i flerîf verildi¤inin
kayd› bulunmad›¤› kaleminden tahrîr k›l›nm›fl ve lede'l-havâle ve livâ-i mezbûrda Ada nâhiyesine
tâbi‘ neferât aded ile karye-i Koyluca-i Kebir nâm-› di¤er Çaybafl› ve hâs›l taht›nda resm-i çift ve h›n-
ta ve fla‘îr ve bâc-› bâzâr-› Ada, fî-sene befl yüz akça, yekûn ma‘a-gayrihi on üç bin befl yüz doksan
sekiz akça yazu ile Defter-i Mufassal'da muharrir kalemiyle tahrîr ve Defter-i ‹cmâl'de hâss-› hümâ-
yûn dâhilinde olmak üzre tahrîr-i defter olmufl ber-muktezâ-y› defter-i hâkânî sâlifü'z-zikr karye-i
Koyluca-i Kebir nâm-› di¤er Çaybafl› el-mezbûrenin mahsûlât ve rüsûmât› hâs›l›yla mahsûb-› bâc-›
bâzâr-› Ada fî sene el-mezbûrenin müteveccihât› havâss-› hümâyûnumdan ber-vech-i mâlikâne mu-
tasarr›flar› taraf›ndan zabt olmak e¤erçi iktizâ edüp ancak istid‘â olunan ikâme-i bâzâr kang› gün
kurulaca¤› hîn-i tahrîrde Defterhâne-i Âmire'mde zikr ve tasrîh olunmam›fl ve kadîmden Pazar gü-
nü ikâmesi içün emr-i âlîflân›m verildi¤inin kayd› dah› bulunmam›fl ve bu makûle pazar kang› gün
ikâme olunacak ise ismi tasrîhi husûsu hatt-› hümâyûnum sudûruna mütevakk›f oldu¤undan bâ-
zâr-› mezbûrun ikâmesi yevm-i Cumairtesine tahvîl olunarak tanzîmi husûsuna müsâ‘ade-i aliyye
ta‘alluk eyledi¤i hâlde ber-minvâl-i meflrûh hâk-i pây-› flâhânemden bi'l-istîzân hatt-› hümâyûn-›
mülûkâne sudûruyla Defterhâne-i Âmire'mde olan kayd› mahalli tashîh k›l›nmas›yçün Dîvân-› Hü-
mâyûn'dan emr-i flerîf sudûru iktizâ eyledi¤i hâlâ Defter Emîni sa‘âdetlü Mehmed Ârif Efendi'nin
arz› mefâhîminden müstebân idü¤ünü bilfi‘l Bafldefterdâr sa‘âdetlü Mîr Ali Necîb Efendi takrîr ve
takrîr[i] atebe-i ulyâ-y› mülûkâneye lede'l-arz inhâ ve istid‘â olundu¤u üzre bâzâr-› merkûmun Cu-
mairtesi gününe tahvîliyçün kayd› mahalli tashîh olunmak üzre iktizâ eden emr-i flerîf ›sdâr ve i‘tâ-
s›yla tanzîm ve icrâs›na ibtidâr olunmas› mazmûnunda fleref-yâfte-i sudûr olan hatt-› hümâyûn-›
flevket-makrûn-› flâhâne mûcebince bâ-hatt-› tevkî‘î Defterhâne-i Âmire'mde olan kayd› mahalline
sebt ü tashîh olmakdan nâflî sen ki nâib-i mûmâ-ileyhsin; bâzâr-› merkûmu cumartesi gününe tah-
vîl ve ikâme etdirmen emrim olmufldur. Buyurdum ki;

Hatt-› hümâyûn-› ›nâyet-makrûnla sâd›r olan fermân-› celîlü'l-kadrim mûcebince sen ki nâib-i
mûmâ-ileyhsin ber-minvâl-i muharrer bâzâr-› merkûmu Cumairtesi gününe tahvîl ve ikâme etdire-
sin deyü nâib-i mûmâ-ileyhe hitâben emr-i flerîf yaz›lm›fld›r.

Fî 10 R. sene [1]247 / [18 Eylül 1831], BOA. Tahvil Defteri 30, s. 403



Adapazar› Kazas› Naibi Mehmed fierif'e hüküm ki:
Adapazar›'nda eskiden beri haftada bir kurulan pazar, H›r›stiyan ahalinin ayin gününe denk gel-

di¤inden al›fl-verifle sekte vurmaktad›r. Bu durum fakirlerin ticaretlerine de mani olmaktad›r. Bu se-
beple pazar›n cumartesi günleri kurulmas›n› emrettim.

Decree to Mehmed Sherif, the naib of the kaza of Adabazar›:
The open market set up in Adabazar› a day in week has been causing loss the trade because it

coincides with the day on which the Christian citizens celebrate as the day of Christian feast. This
situation is very bad for poor to trade. For this reason, I order that the open market of Adabazar› is
to be set up only on Saturdays.
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Sultan Abdülmecid Han, 3 Kas›m 1839, BOA. ‹. Mesâil-i Mühimme 24



H34

Tanzimat Ferman›.

Ferman of Tanzimat



Tanzimat Abidesi
Projesi ve Tanzimat
Madalyalar›.
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Bismillâhirrahmanirrahîm
Tebâreke'llezî bi-yedihi'l-mülkü ve hüve alâ-külli fley'in kadîr.

Benim Vezîrim
Cümleye ma‘lûm oldu¤u üzre Devlet-i Aliyyemizin bidâyet-i zuhûrundan beri ahkâm-› celîle-i

Kur’âniyye ve kavânîn-i fler‘iyyeye kemâliyle ri‘âyet olundu¤undan saltanat-› seniyyemizin kuvvet
ve miknet ve bilcümle teba‘as›n›n refâh ve ma‘mûriyeti rütbe-i gâyete vâs›l olmufliken yüz elli sene
vard›r ki gavâ’il-i müte‘âk›be ve esbâb-› mütenevvi‘aya mebnî ne fler‘-i flerîfe ve ne kavânîn-i münî-
feye ink›yâd ü imtisâl olunmamak hasebiyle evvelki kuvvet ve ma‘mûriyet bil‘akis za‘f u fakra mü-
beddel olmufl ve hâlbuki kavânîn-i fler‘iyye taht›nda idâre olunmayan memâlikin pâydâr olamaya-
ca¤› vâz›hâtdan bulunmufl olup cülûs-› hümâyûnumuz rûz-› fîrûzundan berü efkâr-› hayriyyet-âsâr-›
mülûkânemiz dah› mücerred i‘mâr-› memâlik ü enhâ ve terfîh-i ahâlî vü fukarâ kaz›yye-i nâfi‘as›na
münhas›r ve memâlik-i Devlet-i Aliyyemizin mevki‘-i co¤râfîsine ve arâzî-i münbitesine ve halk›n
kâbiliyyet ve isti‘dâdlar›na nazaran esbâb-› lâz›mesine teflebbüs olundu¤u hâlde befl-on sene zarf›n-
da bi-tevfîk›hî Te‘âlâ suver-i matlûbe hâs›l olaca¤› zâhir olma¤la avn ü ›nâyet-i Hazreti Bârî'ye i‘ti-
mâd ve imdâd-› rûhâniyyet-i cenâb-› Peygamberîye tevessül ve istinâd birle bundan böyle Devlet-i
Aliyye ve memâlik-i mahrûsemizin hüsn-i idâresi z›mn›nda ba‘z› kavânîn-i cedîde vaz‘ u te’sîsi lâ-
z›m ve mühim görünerek iflbu kavânin-i muktez›yenin mevâdd-› esâsiyyesi dah› emniyyet-i cân ve
mahfûz›yyet-i ›rz u nâmûs ve mâl ve ta‘yîn-i vergi ve asâkir-i muktez›yyenin sûret-i celb ve müd-
det-i istihdâmlar› kaz›yyelerinden ibâret olup flöyle ki; dünyâda cândan ve ›rz u nâmûsdan e‘azz bir
fley olmad›¤›ndan bir âdem anlar› tehlikede gördükce hilkat-i zâtiyye ve cibilliyyet-i f›triyyesinde hi-
yânete meyl olmasa bile muhâfaza-i cân ve nâmûsu içün elbetde ba‘z› sûretlere teflebbüs edece¤i ve
bu dah› devlet ve memlekete muz›rr olageldi¤i müsellem oldu¤u misillü bilakis cân ü nâmûsundan
emîn oldu¤u hâlde dah› s›dk u istikâmetden ayr›lmayaca¤› ve ifli ve gücü hemân devlet ve milleti-
ne hüsn-i h›dmetden ibâret olaca¤› bedîhî ve zâhirdir ve emniyyet-i mâl kaz›yyesinin f›kdân› hâlin-
de ise herkes ne devlet ve ne milletine ›s›namay›p ve ne i’mâr-› mülke bakamay›p dâimâ endîfle ve
›zt›râbdan hâlî olamad›¤› misillü aksi takdîrinde yani emvâl ü emlâkinden emniyyet-i kâmilesi ol-
du¤u hâlde dah› hemân kendi ifliyle ve tevsî‘-i dâ’ire-i ta‘ayyüflüyle u¤rafl›p kendisinde gün be-gün
devlet ve millet gayreti ve vatan mahabbeti art›p ana göre hüsn-i harekete çal›flaca¤› flübheden âzâ-
dedir ve ta‘yîn-i vergi mâddesi dah› çünki bir devlet muhâfaza-i memâlikiyçün elbetde asker ü lefl-
kere ve sâ’ir masârif-i muktez›yyeye muhtâc olarak bu ise akça ile idâre olunaca¤›na ve akça dah›
teba‘an›n vergisiyle hâs›l olaca¤›na binâ’en bunun dah› bir hüsn-i sûretine bak›lmak ehemm olup
e¤erçi mukaddemlerde vâridât zann olunmufl olan yed-i vâhid beliyyesinden lillâhi'l-hamd memâ-
lik-i mahrûsemiz ahâlîsi bundan evvelce kurtulmufl ise de âlât-› tahrîbiyyeden olup hiç bir vaktde
semere-i nâfias› görülemeyen iltizâmât usûl-i muz›rras› el-yevm cârî olarak bu ise bir memleketin
mesâlih-› siyâsiyye ve umûr-› mâliyyesini bir âdemin yed-i ihtiyâr›na ve belki pençe-i cebr u kahr›-
na teslîm demek olarak ol dah› e¤er zâten bir eyüce âdem de¤il ise hemân kendü ç›kar›na bak›p ce-
mî‘ harekât ve sekenât› gadr u zulmden ibâret olmas›yla ba‘d-ez-în ahâlî-i memâlikden her ferdin
emlâk ve kudretine göre bir vergî-i münâsib ta‘yîn olunarak kimseden ziyâde fley al›namamas› ve
Devlet-i Aliyyemizin berren ve bahren masârif-i askeriyye ve sâ’iresi dah› kavânîn-i îcâbiyye ile tah-
dîd ve tebyîn olunup ana göre icrâ olunmas› lâz›medendir ve asker mâddesi dah› ber-minvâl-i mu-
harrer mevâdd-› mühimmeden olarak e¤erçi muhâfaza-i vatan içün asker vermek ahâlînin farîza-i
zimmeti ise de flimdiye kadar cârî oldu¤u vechile bir memleketin aded-i nüfûs-i mevcûdesine ba-
k›lmayarak kiminden rütbe-i tahammülden ziyâde ve kiminden noksân asker istenilmek hem ni-
zâms›zl›¤› ve hem zirâ‘at ve ticâret mevâdd-› nâfi‘as›n›n ihlâlini mûcib oldu¤u misillü askerli¤e ge-
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lenlerin ilâ-nihâyeti'l-ömr istihdâmlar› dah› fütûru ve kat‘-› tenâsülü müstelzim olmakda olmas›yla
her memleketden lüzûmu takdîrinde taleb olunacak neferât-› askeriyye içün baz› usûl-i hasene ve
dört ve yâhûd befl sene müddet istihdâm z›mn›nda dah› bir tarîk-› münâvebe vaz‘ u te’sîs olunma-
s› îcâb-› hâldendir. Velhâs›l bu kavânîn-i nizâmiyye hâs›l olmad›kca tahsîl-i kuvvet ve ma‘mûriyyet
ve âsâyifl ve istirâhat mümkin olmayup cümlesinin esâs› dah› mevâdd-› meflrûhadan ibâret oldu-
¤undan fîmâ-ba‘d ashâb-› cünhan›n da‘vâlar› kavânîn-i fler‘iyye iktizâs›nca alenen ber-vech-i tedkîk
görülüp hükm olunmad›kca hiç kimse hakk›nda hafî vü celî i‘dâm ve tesmîm muâmelesi icrâs› câ-
iz olmamak ve hiç kimse taraf›ndan dîger birinin ›rz u nâmûsuna tasallut vukû‘ bulmamak ve her-
kes emvâl ü emlâkine kemâl-i serbestiyetle mâlik ve mutasarr›f olarak ana bir tarafdan müdâhale
olunmamak ve farazâ birinin töhmet ve kabâhati vukûunda anun veresesi ol töhmet ve kabâhatden
beriyyü'z-zimme olacaklar›ndan anun mâl›n› müsâdere ile veresesi hukûk-› irsiyyelerinden mahrûm
k›l›nmamak ve teba‘a-i saltanat-› seniyyemizden olan ehl-i ‹slâm ve milel-i sâ’ire bu müsâ‘adât-› flâhâ-
nemize bilâ-istisnâ mazhar olmak üzre cân ve ›rz u nâmûs ve mâl mâddelerinde hükm-i fier‘î ikti-
zâs›nca kâffe-i memâlik-i mahrûsemiz ahâlîsine taraf-› flâhânemizden emniyet-i kâmile verilmifl ve
dîger husûslara dah› ittifâk-› ârâ ile karâr verilmesi lâz›m gelmifl olma¤la Meclis-i Ahkâmü'l-Adliye
a‘zâs› daha lüzûmu mertebe teksîr olunarak ve vükelâ ve ricâl-i Devlet-i Aliyyemiz dah› baz› ta‘yîn
olunacak eyyâmda orada ictimâ‘ ederek ve cümlesi efkâr ve mütâla‘ât›n› hiç çekinmeyip serbestce
söyleyerek iflbu emniyet-i cân ve mâl ve ta‘yîn-i vergi husûslar›na dâ’ir kavânîn-i muktez›yye bir ta-
rafdan karârlafld›r›l›p ve tanzîmât-› askeriyye mâddesi dah› Bâb-› Seraskerî Dâr-› fiûrâ's›nda söylefli-
lüp her bir kânûn karârgîr oldukca ilâ-mâflâallâhu Te‘âlâ düstûru'l-amel tutulmak üzre bâlâs› hatt-›
hümâyûnumuz ile tasdîk ve tevflîh olunmak içün taraf-› hümâyûnumuza arz olunsun ve iflbu kavâ-
nîn-i fler‘iyye mücerred dîn ü devlet ve mülk ü milleti ihyâ içün vaz‘ olunacak oldu¤undan cânib-i
hümâyûnumuzdan hilâf›na hareket vukû‘ bulmayaca¤›na ahd ü mîsâk olunup H›rka-i fierîfe
Oda's›nda cemî‘ ulemâ ve vükelâ hâz›r olduklar› hâlde kasem billâh dah› olunarak ulemâ ve vüke-
lâ dah› tahlîf olunaca¤›ndan ana göre ulemâ vü vüzerâdan velhâs›l her kim olur ise olsun kavânîn-i
fler‘iyyeye muhâlif hareket edenlerin kabâhat-i sâbitelerine göre te’dîbât-› lây›kalar›n›n hiç rütbeye
ve hât›r u gönüle bak›lmayarak icrâs› z›mn›nda mahsûsan cezâ kânûnnâmesi dah› tanzîm etdirilsin
ve cümle me’mûrînin elhaletü-hâzihî m›kdâr-› vâfî maâfllar› olarak flâyed henüz olmayanlar› var ise
anlar dah› tanzîm olunaca¤›ndan fler‘an menfûr olup harâbiyyet-i mülkün sebeb-i a‘zam› olan rüfl-
vet mâdde-i kerîhesinin fîmâ-ba‘d adem-i vukû‘u mâddesinin dah› bir kânûn-› kavî ile te’kîdine ba-
k›ls›n ve keyfiyyât-› meflrûha usûl-i atîkay› bütün bütün ta¤yîr ve tecdîd demek olaca¤›ndan iflbu
irâde-i flâhânemiz Dersa‘âdet ve bilcümle memâlik-i mahrûsemiz ahâlîsine i‘lân ve iflâ‘a olunaca¤›
misillü düvel-i mütehâbbe dah› bu usûlün inflâallâhu Te‘âlâ ilelebed bakâs›na flâhid olmak üzre Der-
sa‘âdet'imizde mukîm bilcümle süferâya dah› resmen bildirilsin. Hemân Rabbimiz Te‘âlâ hazretleri
cümlemizi muvaffak buyursun ve bu kavânîn-i mü’essesenin hilâf›na hareket edenler Allâhu Te‘âlâ
hazretlerinin la‘netine mazhar olsunlar ve ilelebed felâh bulmas›nlar. Âmîn.

[3 Kas›m 1839], BOA. ‹. Mesâil-i Mühimme 24



Benim Vezirim:
Herkes taraf›ndan bilindi¤i gibi yüce devletimizin kuruluflundan beri kanunlara uyuldu¤undan

dolay› saltanat›m›z›n kuvveti, halk›m›z›n refah seviyesi yükselmifl iken son yüz elli y›ld›r, baz› se-
bepler yüzünden fier'i fierîfe uyulmamas›ndan dolay› kuvvet ve zenginli¤imiz zay›fl›k ve fakirli¤e
dönüflmüfltür. 

Yüce devletimizin gerek co¤rafî, gerek arazisinin verimlili¤i ve gerekse halk›n kabiliyetleri sebe-
biyle yap›lmas› gerekenler yap›ld›¤› takdirde befl on sene içinde Allah'›n da izniyle istenilen seviye-
ye ulafl›lacakt›r. 

Bu sebeple devletimizin en iyi flekilde idare edilmesi için baz› yeni kanunlara ihtiyaç vard›r. Ç›-
kar›lacak olan bu kanunlar; halk›n can, mal ve namusunun muhafazas›, vergi tayini, askerli¤e celp
ve askerlik süresi hakk›nda olacakt›r. Suçlular›n davalar› kanun gere¤ince alenen görülecek, hüküm
olmad›kça hiç bir surette gizli ve aç›k idam icra edilmeyecektir.

Kanunlara ayk›r› hareket edenler hangi rütbede olursa olsun gerekli cezaya çarpt›r›lacaklard›r.
Bütün bunlar eski usulü tamamen de¤ifltirmek anlam›na geldi¤i için halk›m›za, dost devletlere

ve tüm sefirlere ilan edilsin. Kim bu kanunlara ayk›r› hareket ederse Allah'›n lanetine u¤ras›n ve
sonsuza kadar felah bulmas›nlar. Amin

My Vizier:
As it is known, the power of our sultanate and the prosperity level of our citizens have increased

as long as the rules have been obeyed since the foundation of our state.
Unfortunately, our power and prosperity have turned into weakness and poverty as Sher-i Sherif

has not been obeyed because of some reasons for last fifty years.
Considering the geography, productivity of territories, and ability of the people, we can reach

the level aimed.
For this reason, we need new laws to rule our state well.
The laws which are planned to be enacted will include the conservation of the soul, property,

and honour of the citizens, taxation, recruitment, and duration of military service. According to the
law, the cases of guilty persons are to be heard publicly and the execution is never be secretly or
buplicly carried out without sentence.

Whoever opposes the laws is to be sentenced.
Changing the previous system, all these laws are to be proclaimed to our citizens, friendly states,

and all ambassadors. Who opposes those lows, may God’s curse be upon him. Amen.
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Sultan III. Murad Han, 18 Mart 1587, BOA. Mühimme Defteri 62, hüküm 37



H35

Yük hayvan› olarak
kullan›lan atlara ve

kat›rlara 
kapasitelerinin 

üzerinde yük 
yüklenmemesi.

Not to load the
horses and the

mules used as pack
animals in an 
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‹stanbul Kâdîs›'na hüküm ki
Hâlâ ‹stanbul Muhtesibi olan Mehmed Çavufl mektûb gönderüp, mahmiyye-i mezbûrede at

hammâllar› lâ¤ar ve bâ¤›rl› ve sakat ve na‘ls›z ve semerleri harâb bârgîrlerine ve kat›rlar›na taham-
müllerinden ziyâde yük urup ve bir hammâl üç dört yüklü bârgîri katarlamayup sal›verüp yolda at-
lu ve yaya Müslimânlara dok›nup elem ve ›zd›râb verdiklerinden gayr› tahammülünden ziyâde yük
urulup davarlar› y›k›lup helâk olma¤›n zikr olunan hammâllar tâyifesi davarlar›n besleyüp ve sakat
ve za‘îf davarlara tahamülünden ziyâde yük urmayup davarlar›n katarlayup yularlar›ndan tedvîn sa-
l›vermek içün hammâllara ve kethüdâlar›na tenbîh olunmak bâb›nda emr-i flerîfim ricâs›na arz[idi-
cek] buyurdum ki;

Vusûl buldukda zikrolunan hammâl tâyiifesin kethüdâlar›yla ma‘an getürdüp cümlesine tenbîh ü
te’kîd eyleyesin ki min-ba‘d davarlar›n besleyüp ve sakat ve za‘îf davarlara tahammülünden ziyâde
yük urmayup ve yük ile yolda giderken davarlar›n birkaç ise birbirine katarlayup kendüleri sürüp
davar›n ard›nca yürümeyeler ve kadîmü'z-zamândan ‹stanbul'da her iskelenin hammâllar›na yük
alup gitdikleri mahallerin mesâfesine göre hammâll›k akças› ta‘yîn olunmufl iken flimdi ana kâni‘ ol-
mayup iki üç mertebe ziyâde akça alurlarm›fl. ‹mdi bu husûsa dah› kemâl-i tekayyüdle mukayyed
olup tenbîh edesin ki sâb›kâ ta‘yîn olunan hammâll›kdan ziyâde bir akça almayup âdet-i kadîme
üzre semtlü semtine göre ald›ras›n, flöyle ki ba‘de't-tenbîh bu emr-i flerîfime muhâlif vaz‘lar› zuhûr
ede her kimden sâd›r olursa sahîh oldukdan sonra ismiyle yazup arz eyleyesin ki sâ’irlere mûcib-i
ibret olmak içün haklar›ndan geline. Ammâ mücerred hammâll›k eksük al›nmak lâz›m geldi deyü
mahzâ Müslimânlar› ta‘cîz içün yük alma¤› ihmâl ederler ise anun gibileri muhkem te’dîb edüp
min-ba‘d iflletmeyesin. Ammâ mücerred hammâll›k eksik al›nmak lâz›m geldi deyü mahzâ Müsli-
manlar› ta‘cîz içün yük alma¤› ihmâl ederler ise anun gibileri muhkem te’dîb edüp iflletmeyesin ve
bu bahâne ile e¤er hammâllar kethüdâs› ve e¤er gayr› mübâflirîn hammâllardan akça celb etmekden
ve garaz-› ta‘kîb ile hamall›k iflleme deyü men‘ eylemekden ihtiyât oluna. Bu emr-i flerîfim mûce-
bince amel eden hammâllara bir ferd dahl eylemeye ve hükm-i flerîfim sûretin ayn› ile sicill-i mah-
fûza kayd eyleyesin ki mazmûn-› hümâyûnumla amel oluna deyü hükm yaz›lm›fld›r.

Yevmü'l-isneyn
Fî 9 Rebî‘ü'l-âhir 995
Hâliyâ ‹stanbul muhtesibi olan Mehmed Çavufl'a verilmifldir.
[18 Mart 1587], BOA. Mühimme Defteri 62, hüküm 37



‹stanbul kad›s›na hüküm ki:
‹stanbul Muhtesibi Mehmet Çavufl mektubunda flu hususlar› arz etmifltir.
Hamallar›n tafl›mac›l›kta kulland›klar› at ve kat›rlara tafl›yamayacaklar› kadar fazla yük yükleniyormufl.

Hamallar kethüdas›na buyurdum ki:
Bundan sonra hiçbir at ve kat›ra kapasitesinden fazla yük yükletmeyesin. At ve kat›rlar›n beslenmele-

rine, nallar›na ve semerlerine dikkat edilmesi için gerekli önlemleri ald›ras›n. Hiçbir hamala semtlere göre
belirlenen ücretten fazla bir fley talep ettirmeyesin. Yak›n semtlere ücreti az diye tafl›ma yapmak istemeyen-
leri ve belirlenen ücretten fazla bir fley isteyenlerin isimlerini di¤erlerine ibret olmas› için yaz›p bildiresin
ki, gerekli ceza verilsin. Bu emrime uygun hareket eden hamallara da hiç kimse dokunmas›n.

Decree to the kadi of ‹stanbul:
Mehmed Çavush the Muhtesib of ‹stanbul has reported in his letter that the horses and mules used as

pack animals have been loaded in an excessive way.
I order the kethüda of porters not to let anyone load the horses and mules in excessive way. Take the

necessary precautions and pay attention to the feed, horseshoes, and pack saddles. Do not let any porter
ask for price more than it is stipulated according to the distances. Write and report those who do not want
to transport finding the prices insufficient and asking for price more than it is stipulated so that it may be
an example to others. Do not let anybody interfere with the porters who obey this decree.
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Tunus be¤lerbe¤isine ve Tunus kâdîs›na hüküm ki

Gayret-i dîniyye ve ‹slâmiyye mukte[zâ]s›nca ‹spanya vilâyeti[n]den memâlik-i mahrûseme ç›-
kan Müdeccen tâyifesi südde-i sa‘âdetime gelüp; mekân-› mu‘ayyeneleri olmama¤la ekseri ehl ü ›yâ-
linden dûr olduklar› ecilden cümlesi bir yere gelüp biri birine imdâd ve i‘ânet ile tedârik-i maîflet
ve zirâ‘at ve h›râset etme¤e sebeb olma¤›çün memâlik-i mahrûsemden Adana ve Uzeyr ve Sis ve
Trobilus [Tarsus] ve Kars sancaklar›nda baz› mahaller kendülere yurt ta‘yîn olunup be¤lerbe¤i ve
sancakbe¤i voyvodalar› ve âdemleri ve ümenâ ve ummâl tâyifesi ve gayr›lar min-ba‘d dahl etmeyüp
ve befl seneye de¤in bi'l-külliyye mu‘âf olup hâs›l eyledikleri meyve ve terekeden öflr ü resm taleb
olunmayup inflâallâhu Te‘âlâ befl seneden sonra a‘flâr-› fler‘iyyeleri hâlâ ‹stanbul'da binâ olunan câ-
mi‘-i flerîfim evkâf›'na ilhâk olunmak ve zabt u rabt›yçün tâyife-i mezbûreden olup Dergâh-› Mu‘al-
lâm müteferrikalar›ndan olan k›dvetü'l-emâsil ve'l-akrân Ali zîde mecdühû sancakbe¤i nâm›yla
ta‘yîn olunmak recâ eylediklerinde mezîd-i merhametimden vech-i meflrûh üzre inâyet olunup el-
lerine niflân-› hümâyûnum verilmifldir. Lâkin tâyife-i mezbûreden baz›lar› vilâyet-i ‹spanya'dan ç›k-
d›klar›nda Tunus vilâyetine düflüp ve fleyhleri olup lâkin vâ‘›z u nâs›h olan kimesne dah› ol diyâr-
da düflüp kalma¤la hâlâ tâyife-i mezbûreden ol cânibde alâka etmeyüp kendü hevâs›nda olanlara
beyleri yan›na gelmediler deyü tenbîh olunmak ve mûmâ-ileyh fleyh ve gayr›lar› dah› hüsn ü r›zâ-
s›yla istediklerinde kimesne mâni‘ olmamak bâb›nda fermân-› âlîflân›m sâd›r olmufldur.

Vusûl buldukda bu husûsda bizzât mukayyed olup tâyife-i mezbûreden vilâyet-i ‹spanya'dan
ç›kup ol vilâyete düflüp alâka etmeyüp kendü hevâs›nda gezenlere be¤leri yan›na gelmeleri içün
tenbîh eyleyüp ve mûmâ-ileyh fleyh ve gayr›lar ve bilcümle hüsn ü r›zâs›yla hâlâ ta‘yîn olunan ma-
hallât be¤leri yan›na gelmek isteyenlere min-ba‘d mâni‘ olmayup icâzet veresin ki kâr [u] kisblerin-
de olup devâm-› devletim ed‘iyyesine ifltigâlde olalar. Ammâ hüsn-i r›zâlar›yla gelmeyenleri geriye
göndermeyüp kimesneye rencîde ve remîde etdirmeyesin.

[4 S. sene 1022 / 26 Mart 1613], BOA. Mühimme Defteri 78, hüküm 1134



Tunus beylerbeyisine ve Tunus kad›s›na hüküm ki:
‹spanya'dan memleketime iltica eden Müdeccenlerin Adana, Uzeyr, Tarsus ve Kars civar›n› yurt tayin

ettim. Bunlara kimse müdahale etmesin ve befl sene müddetle bunlardan hiçbir vergi al›nmas›n. Hük-
müm ulafl›nca ‹spanya'dan ç›k›p oraya gelenleri beyleri yan›na gelmeleri için uyar›n. Gelmek istemeyen-
leri zorlamay›n ve geri de göndermeyin ki rencide olmas›nlar.

Decree to the beglerbeg and kadi of Tunis:
I grant Adana, Uzeyr, Tarsus, Kars and their surroundings as a place of residence to the tribe of

Müdeccen migrating from Spain to my country. Do not let anyone interfere and collect taxes from them
during 5 years. When my decree arrives, tell those who migrate from Spain to g to their begs. Do not
force those who do not want to go and do not send them back. Do not let anyone hurt them.

\ GÖKKUBBE ALTINDA B‹RL‹KTE YAfiAMAK 154
Belgelerin Diliyle Osmanl› Hoflgörüsü



M2

Sultan II. Mustafa Han, 2 Mart 1699, BOA. Mühimme Defteri 110, hüküm 2807



M2

Osmanl› Devleti'ne
iltica eden Kurslar›n

Sofya'da iskân
edilmesi.

Settlement of the
Kurs migrating

from Temeshvar
and Belgrade in

Sophia.



GÖKKUBBE ALTINDA B‹RL‹KTE YAfiAMAK /
Belgelerin Diliyle Osmanl› Hoflgörüsü

157

Belgrad Vâlîsi Vezîr Ali Pafla'ya hüküm ki

Devlet-i Aliyye-i ebed-peyvendimle iftihâr-› mülûk-i Nasârâ Nemçe çâsâr› ve Roma imparatoruy-
la mâbeynde sulh u salâh mün‘akid ve kadîmî dostluk tecdîd olunup sâye-i himâye-i husrevâneme
intisâb ve ilticâ edüp hâlâ Tam›flvar ve Belgrad ve ol havâlîde olan Kurs tâyifesine taraf-› hümâyû-
numdan yer gösterilüp ahvâllerine gere¤i gibi nizâm ve intizâm verilmesi mâbeynde akd olunan flu-
rût ve uhûddan olma¤la tâyife-i mezbûre bilcümle zâbitleriyle kald›r›lup ve meûnet ve ta‘yînâtlar›
görülüp ve üzerlerine müstakîm mübâflir ta‘yîn eyleyüp ve Sofya'da münâsib olan yerlere kondu-
ruldukdan sonra içlerinden cümlenin ma‘rifetiyle ehl-i vukûf bir kaç ihtiyârlar› der-i devlet-medâ-
r›ma gelüp ve bilcümle umûr u ahvâlleri görülüp ba‘de'l-yevm zîr-i himâye-i mülûkânemde âsûde-
hâl ve müreffehü'l-bâl olmalar›yçün münâsib olan mevâz›‘da bir yurt gösterilüp iskân olunmak üz-
re cümlesini bir gün evvel vech-i ma‘kûl ile bir yere getirüp âminen ve sâlimen mahall-i mezbûra
irsâl ve esnâ-y› tarîkda zarûret ve muzâyaka çekdirilmeyüp ve esnâ-i* [ebnâ-i] sebîl ve re‘âyâ fuka-
râs›ndan bir ferdi te‘addî vü tecâvüzden ihtirâz olunmak bâb›nda yaz›lm›fld›r.

Fî Evâh›r-› fi. sene [1]110 / [2 Mart 1699], BOA. Mühimme Defteri 110, hüküm 2807



Belgrat Valisi Vezir Ali Pafla'ya hüküm ki:
Himayemize s›¤›nan Tam›flvar ve Belgrad civar›nda bulunan Kurslar, Sofya'da uygun bir yerde

iskân edilsin. Yol boyunca bütün ihtiyaçlar› giderilsin. S›k›nt› çektirilmesin ve zorda b›rak›lmas›n.

Decree to Ali Pasha, vizier, the Governor of Belgrade:
I order you to settle the Kurs coming from Temeshwar and Belgrade who take shelter in our pro-

tected domain in Sophia and to meet their needs during the journey.  Do not let anyone hurt them.
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Devletlü, sa‘âdetlü Sadr-› Âlî hazretleri taraflar›ndan 
Erdel Hâkimi Rakofçi Françesko'ya mektûbdur.

‹ftihâru'l-ümerâi'l-›zâmi'l-‹seviyye, muhtâru'l-küberâi'l-fihâmi fi'l-milleti'l-Mesîh›yye, muslihu mesâlihi
cemâhîri't-tâyifeti'n-Nasrâniyye, sâhibü ezyâli'l-haflmeti ve'l-vakâr, sâhibü delâ’ili'n-necdi ve'l-iftihâr, hur-
metlü, mahabbetlü dostumuz Erdel Hâkimi ve bilcümle tavâ’if-i Macar'›n Hükümdâr› olan Rakofçi Fran-
çesko hutimet avâk›buhû bi'l-hayri ve'r-reflâd ve ahsene ileyhi sebîle's-savâbi ve's-sedâd k›beline mevedde-
te lây›k hülâsa-i peyâm-› muhâlesat-encâm ve nukâve-i kelâm-› musâdakat-fercâm ithâf ve iblâ¤›yla dostâ-
ne inhâ olunur ki; bu hânedân-› müfleyyedü'l-erkân-› flâhâneye öte[den] berü âbâ vü ecdâd›n›z sadâkat ve
hulûs ile intisâb ve nice eltâf-› bî-nihâye-i husrevâneye mazhar olmalar› hasebiyle siz dah› Nemçelinün
te‘addî vü tasallutlar›ndan rencîde ve ecdâd›n›z haklar›nda Devlet-i Aliyye'nin mebzûl olan lutf u keremi
hakk›n›zda dah› derkâr k›l›nmas›n istid‘â z›mn›nda sinîn-i sâb›kada bir-iki def‘a der-i Devlet-i Aliyye'ye â-
dem ve kâ¤›d irsâl ve bu yakînlarda mahrem-i esrâr ve mü’temen ve müsteflâr›n›z olan Yani Papayi vesâ-
tat›yla dah› tekrâr Devlet-i Aliyye’ye sadâkat u hulûs arz ve Nemçe nakz-› ahd edüp Devlet-i Aliyye üzeri-
ne sefer ve hareketi mukarrer ve muhakkakd›r deyü kahr u tedmîri husûsunda bezl-i mechûd edece¤ini-
zi ifhâm u i‘lâm eyleyüp lâkin Devlet-i Aliyye-i ebed-peyvend ile Nemçe beyninde vukû‘ bulan sulh u sa-
lâh muktezâs›nca Devlet-i Aliyye taraf›ndan nakz-› ahde bâdî olunmamak içün âdeminize netîcelü cevâb
verilmek husûsu te’hîr olunmufl idi. El-hâletü-hâzihî mesfûr Yani Papayi vesâtat›yla gönderilen haberiniz
sahîh olup hâlâ Nemçe, Devlet-i Aliyye ile olan sulh u salâh ve ahd ü mîsâk› bozup düflmanl›k ›zhâr ve
memâlik-i mahrûseye sû-i kasd ile hareketin âflikâr etme¤in mes’ûlünüze müsâ‘ade ve her umûrunuza tak-
viyyet verilmekle i‘ânet ü müzâheret ve Nemçe'den avn-i Bârî ile intikâm al›nman›n vakt ü zamân› oldu¤u
ecilden flevketlü, kudretlü, azametlü, ›nâyetlü pâdiflâh-› gerdûn-vakâr ve flehinflâh-› bülend-iktidâr efendi-
mizin muzâfât-› memâlik-i vesî‘a-i cihân-bânîlerinden olan Erdel vilâyeti bundan akdem Erdel Hâkimi
Apafi Mihal'e tefvîz olunmufl iken emr-i h›râsetde taksîr ve adem-i tedbîrinden nâflî memleket-i merkûme-
yi Nemçe eflk›yâs› pâ-mâl ve be¤ ve be¤zâde ve sâ’ir ocak be¤leri ve re‘âyâs›n› seltat hâ’inleri envâ‘-› fesâd
ve te‘addî vü flakâvetleriyle müteferriku'l-ahvâl eyleyip hâlâ memleket-i merkûme ahâlîsinin haklar›nda
›rk-› flefkat ve merhamet-i pâdiflâhâne nâb›z ve dest-i tetâvül-i eflk›yâdan halâs ile tanzîm-i umûrlar› mu-
râd-› hümâyûn-› cihândârî olup ve sizin zât›n›zda merkûz olan s›dk-› niyyet ve safâ-y› taviyyet ile gayret
ve hamiyyet ve fikr-i isâbet-pezîrinize vücûhla i‘timâd-› hümâyûn oldu¤undan mâ‘adâ bu âsitân-› flefkat-
unvân-› hâkânî ve Bârgâh-› bülend-eyvân-› Osmânî'ye ihrâz-› fleref-i intisâb eden âbâ vü ecdâd›n›zdan zi-
yâde mülk-i mevrûs-i flehriyârî olan Erdel memleketinin h›fz u h›râsetinde ihtimâm ve ümerâ ve ocak be¤-
leri ve be¤zâde ve sâ’ir a‘yân ve ahâlîsinin tensîk-› ahvâllerine dikkat ve hüsn-i mu‘âfleret ve ülfet ile sizden
küllî h›dmet vücûda gelmesi melhûz-› tab‘-› safâ-makrûn-› hümâyûn olma¤la hakk›n›zda neyyir-i cihân-
efzûn-i avât›f-› flâhâne lem‘a-rîz olup hâlâ Erdel Hükûmeti size ve sizden sonra memleket-i merkûme ahâ-
lîsi Devlet-i Aliyye'ye sadâkat üzre h›dmet ümîd olunanlardan her kime murâd ederler ise ana verilmek üz-
re tefvîz ve taklîd ve mâdâm ki siz ve sâ’ir tevâbi‘ u askeriniz ve zîr-i destinizde olanlar atebe-i aliyye-i fe-
lek-sâya itâ‘at u ink›yâd üzre olup ve bilcümle Macar be¤leri ve be¤zâdeleri ile Devlet-i Aliyye-i ebed-pey-
vendin dostuna dost ve düflman›na düflman olas›z, her hâl ile umûrunuza takviyyet verilüp sâye-i ma‘de-
let-pîrâye-i pâdiflâhîden hofl-hâl ve müreffehü'l-bâl olman›z› müfl‘ir ve ahd ü mîsâk› muhtevî nâme-i hü-
mâyûn-› ât›fet-makrûn-› flehriyârî fleref-sudûr bulup mahrem-i esrâr›n›z olan mesfûr Yani Papayi vesâtat›
ve [boflluk] refâkati ile irsâl olunma¤›n bu dostunuz taraf›ndan dah› mektûb-› mahabbet-uslûb tahrîr ve ir-
sâl k›l›nm›fld›r. ‹nflâe'l-Mevlâ vusûlünde flevketlü, kudretlü, azametlü, mehâbetlü efendimizin gerek sizin
hakk›n›zda ve gerek bilcümle tavâ’if-i Macar haklar›nda bundan böyle mebzûl k›l›nacak kerem ve ›nâyet
ve i‘ânet-i tâmme ve flefkat-i külliyye Devlet-i Aliyye'den eslâf›n›za sevâlif-i ezmânda sünûh ve zuhûr etdi-



Macar Kral› Rakofçi, Avusturya zulmünden flikayetle atalar›na gösterilen yard›m›n kendisine ve
halk›na da yap›lmas› için Osmanl›'ya müracaat etmifltir. 

Rakofçi'ye gönderilen cevabi mektupta memleketini iyi idare etti¤i, Osmanl› Devleti'nin dostuna
dost, düflman›na düflman oldu¤u takdirde her türlü yard›m ve deste¤in verilece¤i belirtilmektedir.

Complaining of the Austrian oppression, the Hungarian King Rakozcy has requested support by
the Ottomans for himself and his people as his ancestors had been supported in the past.

It has been pointed out in the letter sent to the Hungarian King Rakozcy that he will be support-
ed by the Ottoman State on the condition that he remains an ally of the Ottomans.

¤inden efzûn olaca¤›n yakînen ma‘lûm edinip ve her umûrunuza kemâ-yenba¤î takviyyet verilmek mülte-
zem-i himmet-i flâhâne ve zîr-i cenâh-› himâyet ve s›yânete al›nman›z aksâ-y› murâd-› hümâyûn-› flehinflâ-
hî oldu¤u ma‘lûmunuz oldukda el-yevm bulundu¤unuz mahalden bir gün mukaddem hareket ve kurb u
civâr-› Devlet-i Aliyye'ye azîmet ve avn-i Hakk birle devlet-i pâdiflâhîde dil-hâh üzre her me’mûlünüze neyl
ile müfteh›r u  mübâhî olmak içün sür‘at ü flitâb ile gelüp eriflüp tesviye-i umûr-› memlekete müte‘allik
olan keyfiyyâta nizâm ve temfliyet verilmekle mazmûn-› nâme-i hümâyûn-› mevhibet-makrûn-› cihândârî
mûcebince mazhar-› feyz-› mülûkâne olup mesâ‘î-i meflkûre vücûda getirme¤e mübâfleret eylemeleri mel-
hûzdur. Ve's-selâmü alâ-meni't-teba‘a'l-Hüdâ. Fî 5 C. sene 1128

Be-Yurd-› Sahrâ-y› Uludere
[27 May›s 1716], BOA. Nâme-i Hümâyûn Defteri 6, s. 379 - 380
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Sultan III. Ahmed Han, 19 Nisan 1720, BOA. Mühimme Defteri 129, hüküm 929
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Macar Kral› Rakofçi
France'nin
Rodoscuk

(Tekirda¤)'da
ikameti için gerekli

yerlerin 
boflalt›lmas›.

Emptying necessary
places for the 

residence of the
Hungarian King

Rakozcy Ferenc in
Rodoscuk(Tekirdag).
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Rodoscuk nâibine ve Rodoscuk yeniçeri zâbitine ve a‘yân-› vilâyet ve ifl erlerine hüküm ki

Kralzâde Rakoçi France hutimet avâk›buhu bi'l-hayr›n Rodoscuk'da ikâmeti fermân›m olma¤la
mûmâ-ileyh içün flehrin kenâr›nda Yûsufo¤lu bâ¤çesi tahliye ve Rûm mahallesinde bâzergân Tanafl
zimmî hânesi ve Tatlukara zimmî hânesi ve Mandeli o¤lu hânesi ve Papas o¤lu hânesi ve Kazganc›
Mihal o¤lu hânesi ve Kalyos o¤lu zimmî hânesi ve Yenâr dime¤le ma‘rûf zimmî hânesi dah› el'ân
kralzâde-i müflârun-ileyhin yan›nda mevcûd olan Macârlular içün tahliye ve kifâyet etmez ise dah›
iktizâs› mertebe münâsib konaklar tahliye ve cümlesi nüzûl etdirilüp yerlefldirilmek üzre bundan
akdem emr-i flerîfim sâd›r olmuflidi. Lâkin zikr olunan konaklar münâsib olmama¤la siz ki mûmâ-
ileyhimsiz iflbu emr-i flerîfim vusûlünde kralzâde-i müflâru'n-ileyhin kendüsi ikâmet eylemek üzre
Rûm ve Ermeni tâyifelerinin mahallelerinde kendüye müstevfi elverecek konak her kimin olur ise
olsun bir dürlü gadr u gâret ve avk u te’hîr etdürmeyüp Dergâh-› Mu‘allâm kapucubafl›lar›ndan mü-
flârun-ileyhi tavtîn ve îvâ eylemek üzre mübâflir ta‘yîn olunan iftihârü'l-emâcîd ve'l-ekârim Sâlih dâ-
me mecdühû ma‘rifetiyle tahliye eyledikden sonra civâr›nda bi'l-cümle etbâ‘›na kifâyet edecek ko-
naklar dah› tahliye etdürüp gerek müflâru'n-ileyhin kendüyi ve gerek bi'l-cümle etbâ‘›n› iskân ve îvâ
etdiresiz flöyle ki ol tarafa vard›kda bir âdemîsi hâricde kalacak olur ise sonra bir vechile özr ve ce-
vâba kâdir olamayup mu‘âkab olaca¤›n›z› mukarrer bilüp ana göre basîret üzre hareket ve avk u
te’hîre r›zâ ve cevâz göstermeyüp vech-i meflrûh üzre gerek müflârun-ileyh ve gerek etbâ‘› nüzûl et-
dirilecek konaklar bir an mukaddem tahliye ve îvâ ve iskân eyleme¤in ziyâde ikdâm ve ihtimâm ey-
lemeniz bâb›nda fermân-› âlîflân›m sâd›r olmufldur deyü yaz›lm›fld›r.

Fî Evâil-i C. sene [1]132 / [19 Nisan 1720], BOA. Mühimme Defteri 129, hüküm 929



Rodoscuk naibine ve Rodoscuk yeniçeri zabitine ve a‘yân-› vilayet ve ifl erlerine hüküm ki:
Macar Kral› Rakofçi France ve beraberindekilerin Rodoscuk'ta ikameti için uygun konaklar bu-

lunup, her kimin olursa olsun hemen boflalt›ls›n. Bir adam› bile d›flar›da kalsa özrünüz ve cevab›-
n›z kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bunu bilip ona göre hareket ediniz.

Decree to the naib and the zabit of janissaries of Rodoscuk, the notables of the town, and others:

Appropriate residences have to be found and will urgently be emptied for the Hungarian King
Rakozcy Ferenc and his men. Your excuse is not to be accepted,  even, if only one of his men remains
homeless. Obey my decree exactly.
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Sultan III. Ahmed Han, [1720]



M5

Macar Kral›
Rakofçi'nin
Tekirda¤'da 

ikâmetine tahsis
edilen evin

günümüzdeki
görünümü.

Today view of the
house allocated for

the residence of the
Hungarian King

Rakozcy in
Tekirdag.
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Sultan III. Ahmed Han, 31 Temmuz 1709, BOA. Nâme-i Hümâyûn Defteri 6, s. 182 - 184



M6

‹sveç Kral›
Karlos'un kendisine

gösterilen ilgiden
dolay› gönderdi¤i

teflekkür mektubu.

Letter of gratitude
sent by Carlos, the

King of Sweden,
concerning the 

consideration and
interest shown to

himself.
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Rikâb-› Hümâyûn-› fiehriyârî'ye ‹sveç kral› taraf›ndan gelen nâmenin tercemesidir.

Mekke-i Mükerreme ve Medîne-i Münevvere ve Kudüs-i fierîf ve bilâd-› selâse-i mu‘azzama-i
Kostant›niyye ve Edirne ve Burusa ve fiâm ve Ba¤dâd ve M›sr ve bütün Arabistân ve Haleb ve Irâk
ve Acem ve Basra ve Musul ve Van ve Diyârbekr ve Kürdistân ve Gürcistân ve Erzurum ve Sivâs ve
Adana ve Karamân ve Ma¤rib ve Habefl ve Tunus ve Cezâyir ve Trablus ve Akdeniz ve Karadeniz ve
cümle Anadolu ve Rûmili ve Tataristan ve Nogay ve K›pçak ve Eflâk ve Bo¤dân ve devletlerine mü-
te‘allik olan cümle bilâd›n pâdiflâh› ve flehinflâh-› Âl-i Osmân Sultân Ahmed Hân bin Sultân Me-
hemmed Hân bin Sultân ‹brâhîm Hân hazretlerinin cânib-i mülûkânelerine bi-›nâyeti'llâhi Te‘âlâ ‹s-
veç ve Gotîler [ve] Vandâlîler Kral›, Finlandiya Büyük Herseki, ‹skanya, ‹stonya, Livoniye, Kareli-
ye, Bereme, Verde, ‹statin, Pumeranya Kosobiye, Valdaliye [Vandaliye] Dukas›, Ruciye Herseki, ‹n-
g›riye ve Semariyye mâliki, Rayin ve Bavariye ve Gulyaçe Kumifl Palatinoflu, K›liviye ve Moniçuyun
Dukas› Karlos taraf›ndan s›hhat ve sa‘âdet ed‘iyesi takdîminden sonra, uhuvvet ve dostluk ile arz u
i‘lâm olunur ki bundan akdem Ukrâyne taraf›ndan rüfekâ-i kalîle ile cenâb-› mülûkânelerinin me-
mâlikine duhûl eyleyüp gerek biz ve gerek âdemlerimiz istirâhat eyleyüp Leh memleketine askerle-
rimize gitmek üzre hâliyâ Bender kurbünde sekiz gün kadar tevakkuf eyledi¤imiz Ser‘askerleri Yû-
suf Pafla hazretleri taraf›ndan bundan akdem ma‘lûm-› hümâyûnlar› oldu¤u fehm olunup bu âna
de¤in lâ-yenkat›‘ tarafeynden istikrâr üzre cârî olan meveddete binâen memâlik-i flehriyârîlerinde
dostluk ile kabûl olunaca¤›m›za ümîdvâr olup me’mûlümüzden mahrûm olmayup güzîde serasker-
lerinin ihtimâm› ile kemâl-i hürmet ile kabûl olundu¤umuzdan mâ‘adâ bu âna de¤in bize ve âdem-
lerimize cümle levâz›m müstevfî ve mu‘tedil bahâ ile verildi¤inden mahzûz oldu¤umuzu iflbu nâ-
memiz ile taraf-› flehriyârîlerine ifâde eylememizi mâbeynde olan dostlu¤a lây›k gördük ve bu mem-
nûniyetimizi derûnumuzda h›fz eyleyüp cânib-i mülûkânelerine hulûs üzre dostlu¤umuz ve kemâl-i
ra¤bet ile meveddetimiz ale't-tahkîk ma‘lûm-› flehriyârîleri olmas› mercû ve matlûbdur. Allâhu
Te‘âlâ hazretleri vücûd-› hümâyûnlar›n h›fz u emânda tutup s›hhat-› kâmile ile envâ‘-› âsâr-› mem-
dûha zuhûru an-samîmi'l-kalb istid‘â olunur.

Mîlâd-› Hazreti ‹sâ'n›n bin yedi yüz dokuzuncu senesinde mâh-› Temmuz'un otuz birinci gü-
nünde Bender kurbünde yaz›lm›fld›r.

[31 Temmuz 1709], BOA. Nâme-i Hümâyûn Defteri 6, s. 182 - 184



‹sveç Kral› Karlos'tan gelen mektup:
Yüce devletinize s›¤›narak Bender Kalesi yak›nlar›nda geçirmifl oldu¤um sekiz gün içerisinde

Bender Kalesi Muhaf›z› Yusuf Pafla taraf›ndan flahs›ma gösterilen sayg› ve alakadan dolay› son dere-
ce mutlu oldum. Allah seni muhafaza etsin. Sa¤l›k ve s›hhatte kalman samimi dile¤imdir.

The letter coming from Carlos, the King of Sweden:

I am very pleased with the consideration and interest shown by Yusuf Pasha, the muhafiz of
Bender fortress, during 8 days I spent taking refuge in your exalted state near the fortress of Bender.
I hope that God keep you and give you health.
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Sultan I. Mahmud Han, 1748, BOA. Cevdet Hâriciye 647
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Sa‘âdetlü, mürüvvetlü, re'fetlü, mekremetlü, kar›ndafl-› e‘azz ü ekremim sultân›m a¤a-y›
celîlü'fl-flân hazretlerinin nâdî-i saadet-ifltimâllerine.

Mezîd-i i‘zâz ve ikrâm ve levâz›m-› tevkîr ve ihtirâm› hâvî dürer-i da‘avât-› sâfiyât-› mahabbet-
meflhûn ve gurer-i teslîmât-› vâfiyât-› meveddet-nümûn ithâf ve ihdâ ve pürsifl-i hât›r-› mu‘attarla-
r› alâ-vechi't-teveddüd mer‘î ve mü’eddâ k›l›nd›¤› siyâk›nda inhâ-y› muhibbânemiz oldur ki benim
sa‘âdetlü, mürüvvetlü, re’fetlü, mekremetlü kar›ndafl-› e‘azz ü ekremim, sultân›m a¤a-y› celîlü'fl-flân
hazretleri bu def‘a Leh memleketi re‘âyâs›ndan üçyüz hâneden ziyâde ra‘iyyet memâlik-i mahrûse-i
husrevâneden zimmeti kabûl ve tavattun arzusuyla ve sefînelere süvâr ve Bahr-i Siyâh Bo¤az›'na vü-
rûd ve kendülerinin münâsib yerlerde îvâ ve iskân olmalar›n› ricâ ve niyâz eylediklerine binâen ta-
raf-› muhlislerine hitâben fleref-rîz-i sudûr olan emr-i celîlü'fl-flân ve mektûb-› Hazreti Sadâret-pe-
nâhî tatar kullar› vesâtat›yla vârid u vâs›l ve derûn-› emr-i âlîde tasrîh olundu¤u vech üzre reayâ-y›
mesfûrûnun iyâl ü evlâdlar›yla derûn-› Selânik ve etrâf›nda münâsib ve müsterîh mahallere iskân
ve tavattunlar› tanzîm ve tasmîm olunup henüz vâs›l olmad›klar›ndan bi-avni'llâhi Te‘âlâ re‘âyâ-y›
mesfûrûn hîn-i vürûdlar›nda emr u fermân buyruldu¤u vech üzre münâsib mahallere iskân ve ta-
vattun ve h›fz [u] himâyet olunacaklar› ma‘lûm-› sa‘âdetleri buyrulmak z›mn›nda tatar-› merkûm
kullar› itmâm-› emr-i me’mûresiyle i‘âde olundu¤u vesîle-i arz-› hulûsum olmufldur. ‹nflâallâhu
Te‘âlâ ledâ-flerefi'l-vusûl re‘âyâ-y› mesfûrûn emr u fermân buyruldu¤u üzre hîn-i vusûllerinde mü-
nâsib ve müsterîh olan mahallere iskân ve tavattun ve vücûhla himâyet ü s›yânet olunacaklar› tan-
zîm u tasmîm ve vusûllerine müterakk›b üzre olundu¤u bir vakt-i neflât-› Hazreti veliyyü'n-ni‘amî-
de hâk-i pây-› devletlerine arz u takdîme himmet-i seniyyeleri mebzûl ve masrûf buyrulmak me’mûl
ve mes’ûldür. Bâkî hemvâre eyyâm-› sa‘âdet-efzûn bâd.

El-Muhibbü'l-Muhlis
‹brâhim
Mutasarr›f-› Selânik
Hâlâ

[1161 / 1748], BOA. Cevdet Hâriciye 647



Üç yüzden fazla Polonya vatandafl› Osmanl› uyru¤unu kabul etmek üzere gemilerle ‹stanbul Bo¤a-
z›'na gelmifller ve kendilerinin uygun yerlerde iskan edilmeleri ricas›n› bildirmifllerdir. Bu talebin yerine
getirilmesi do¤rultusunda Polonya vatandafllar›n›n aileleri ile birlikte Selânik ve civar›na yerlefltirilmele-
ri için gereken düzenlemeler yap›lm›fl, iskan edildikten sonra da himaye edilecekleri bildirilmifltir.

Accepting Ottoman citizenship and requesting a proper place to settle, the Polish citizens, more than
300, have come on ships to Istanbul Bosphorus. The necessary regulations have been made to settle the
Polish refugees together with their families in Selanik and its surroundings. It has been reported that
they will also be protected after their settlement.
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Yavuz Sultan Selim Han, 1519, BOA. Tahrir Defteri 77, s. 39-41
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s. 39 Hohsa ‹shak Samoil Avraham Avraham Avraham Musa bin
fiaban birader-i Ostori Baruh Vilika Lenolis Toledano 
Tabib mezkûr

Musa Musa bin Musa Musa ‹von Menahem Selimo
Yakobi Velirat Mosalam fiolam M›¤rohar Yakobi Dayalic

Selimo Selimo ‹shak Yahuda Vidal Yako Eli
Bolcova Suri Frencis S›d›k Mesolam Lodrik fiogar

Yakob Yakob Samoil Hayyim Avraham ‹shak Yakob
Kalderon Bicil Samaril Komi Elivan fialom Dovsal

‹shak Vidal Das› Selimo Aharon 
Dovsal m. Mesolam Mobhar

[mücerred] m. m.
Hane: 29 Mücerred: 3

YAHÛD‹YÂN-I NEFS-‹ ED‹RNE
CEMÂ‘AT-‹ KATALAN

Mayer Solimo Musa Gabriyel Avraham Samoil Yosef
Koseb Elmalih Elmalih Samoil Avyo Amaril Safya

Samoil fiemiya ‹shak David Musa Musa Solimo
Oyaldo Yoyan Sason Kiralya Sinapol Börkviro Toldan

Avraham Yosef Avraham ‹shak fiolem ‹shak Avraham    
Haraven Koyos Karonil Anyafes Vilyon Nadan Elmayi

Avraham ‹shak Samoel Yosef Yosef Yakub Aharon     
Olcoflun Olcomifl Beco Verdigo Amarilyo Vidal Avnusa

David Yosef Hayyim Hayyim Yosef Avraham Yahuda
Avnusa Selimo Pinto Alkahal Merpinto Dedmar Barbut

Yahuda Hayyim ‹srail Aharun Ayonamde Musa Nesim  
Levi Kardil Tovil Banayil Levi Suri Hakim

Musa Avraham Yakub   
Berimo Ankol Hayyim

Hane: 45

CEMÂ‘AT-‹ PORTUGAL
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Musa Lazar Mordehay Yosef Efler Hayyim Yahuda
Baruh Yakub Azor Moselim Solimo Semnod Nevah

Musa 
Almako

Hane: 8

CEMÂ‘AT-‹ ALAMAN

s. 40 Yosef Yakob Yakob Salamos Yosef ‹shak Yakub
Abraham Elov Baso Balaloyo Beco Beco Kasino

Avraham Yakob ‹shak ‹shak ‹shak David Musa
Elov Yaysa Baso Bayban Cukran Sabho Azli

Yahuda ‹shak ‹shak David ‹srail Avraham Rafail  
Abdus Abdus Cerci Mamalo Susan Bomabilye Avraham

Musa Selimo Yosef Samoil ‹shak Samoil Yakob     
Abdus Avraham Liyon Neble Kordugya Gabriyel Bercine

Abraham Musa Nontov Abraham David Avraham Yosef      
Fandaras Sason Atasi Mayin Dikalo Polye Levi

Abraham ‹shak Yako Avraham Hayyim Rafail ‹shak 
Dikalo Abraham ‹shak Yako Vidal Fenarc› Falma

Hane: 42

CEMÂAT-‹ ‹SPANYA
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Samoil Musa Yahuda Menahem Semento Ancelo Musa     
Dinarando Dikalo Dikalo Suri Dibarano Dilyan Dibaranto

m.

Yahuda Yako Usturoko Samoil Yomtova ‹shak ‹shak       
Digortal Bosindoz Feriska Baso Babila Hayara Kolombo

Yosef Musa Avraham Avraham Avraham Selimo ‹shak       
Bonozilo Oyayo Lidma Berber Salado Saloni Deldic

Mako Yahuda Yahuda Selimo Selimo Yosef Musa      
Mamuna Meymune Karilo Karyos Dikordova Bayora Galiyo

Aharon Mordehay Samoil fiebflan Yosef Advadiye Avraham   
Çiçilyan Musa Musa Urudvala Melemfle Balsaho Tedrane

m.

Musa Yosef 
Vabilo Kapilvano
m. m.

Hane: 33

Mahalle-i Bolye, Katalan cemâatinden ifraz olunmufldur. Ammâ harâclar›n bile virirler.

Yosef Musa Musa Yahuda ‹shak Yahuda Musa     
Samoil Samoil Sason Yako Bolomi Somolo Samoil

‹srail Marflalem Hablib Makova ‹shak ‹shak Yakova     
Sarkani Gamin Salama Bemis Samoil ‹shak

s. 41 ‹shak Yakob Ostrova ‹shak Cekovel Yakub Yahuda     
Attar Ostror Mayer Mayer Bostanc› Habil Selimo

Selimo Abraham Abraham Yako Aharon David Yahoflova 
Yahuda Yahuda Simirya Levi Yosif Yosif Yosif

‹shak Yahoflova Yosef Musa Samoil el- Musa  Hayyim 
‹srail Musa Taragalo Elov Kazanc› Elov Yako

fiemun Yakova Sinto Yahuda David 
Samoil Arone Peres Duka Alman

CEMÂ‘AT-‹ GERUR

‹rdehem Samoil Yosef Yakov 
Amiyil Yonato Samoil Solam 

Hane: 40 Mücerred: 4

Mücerredân



‹spanya ve Portekiz’den kovulmalar›yla Osmanl› Devleti’ne iltica edip Edirne’ye yerlefltirilen
Musevilerin tahrir defterindeki kay›tlar›.

The list of the Jews who were expelled from Spain and Portugal and were settled in Edirne ac-
cording to the Regesterbook(Tahrir) dated 1519.

H.925 / M.1519, BOA. Tahrir Defteri 77, s. 39-41
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Yahuda Samoil Mayer ‹shak Pomtoy Yosef  Yakov   
David Yahuda fiokat Mayer Sokol Taragan Ayra

Musa Samoil ‹rdeham   
Dalva Amano Kalbon

Hane: 10

CEMÂ‘AT-‹ TOLEDO

Solimo ‹shak Musa Musa Yahuda Avladina Yakova    
Bolcova Resid Alkami Balc›l Salama Zamil Bitoy

Samoil Musa Avraham Musa Yosef Yosef Samoil   
Dari Algayil Darkor Demoskarina Decayin Kardenil Semerye

Solimo David Yako Solimo ‹shak Avraham Abraham 
Kohin Elov Lirem Roka Enkana Komidat ‹ros

Semerya Yakov Elsazer 
Semic Zavda Dikalo

Hane: 24

CEMÂ‘AT-‹ ARAGON



M9

Sultan II. Abdülhamid Han, 14 Nisan 1892, BOA. Y. MTV 61/51_1
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Paris Cemiyyet-i
Umûmiye-i
Museviyesi 
taraf›ndan 

gönderilen toplu
dilekçenin 
tercümesi.

Translation of the
petition sent by

Paris Cemiyyet-i
Umumiyye-i

Musaviyye (the
General Jewish
Association of

Paris).



Fransa Hahambafl›s› Cem‘iyyet-i Cem‘iyyet-i Umûmiyye-i Dîger Reîs-i Sânî
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Atebe-i felek-mertebe-i hazreti pâdiflâhîye Paris'deki Cem‘iyyet-i Umûmiyye-i Mûseviyye
taraf›ndan takdîm olunan mahzar›n tercemesidir.

Bin dört yüz doksan iki senesi ilkbahâr›nda ‹spanya'dan tard olunup memâlik-i flâhânelerine ilticâ e-
den Mûsevîler dünyân›n her taraf›nda envâ‘-› mezâlim ü te‘addiyâta dûçâr olduklar› hâlde zîr-i cenâh-› sal-
tanat-› seniyyede himâye ve s›yânet-i müstemirreye mazhar olmufl olduklar›ndan kemâl-i huzûr u emniy-
yetle esbâb-› ma‘îfletlerini tedârik ve semere-i sa‘y u amelleriyle terakkî edebilmifllerdir. G›bta-bahfl-› a‘sâr
olan ahd-i saltanatlar›nda dahi Mûsevîler kullar› her ân ü zamân eltâf u inâyât-› celîle ve sahâbet-i mü’es-
sire-i hazreti pâdiflâhîlerine nâil olarak iflbu avât›f-› seniyyelerine kesb-i istihkâka çal›flmakdad›rlar. Cem‘iy-
yet-i Umûmiyye-i Mûseviyye'nin i‘ânesiyle idâre olunan mekâtib-i Mûseviyyede kâffe-i etfâle memleketle-
rine mahabbet ve metbû‘-› mufahham ve muazzamlar›na ubûdiyyet ve sadâkat etmek vazîfe-i mukaddese-
si telkîn ve ta‘lîm olunmakda olup etfâl-i merkûme zirâ‘at ve ticâretde ve ulûm ve fünûn ve sanâyi‘de va-
tanlar›na h›demât-› nâfi‘a ibrâz edebilmek üzre ikmâl-i tahsîle hasr-› mâ-hasal gayret ve ikdâm etmekde ve
mekâtib-i mezkûre hakk›nda taraf-› eflref-i hazreti flehriyârîlerinden ale'd-devâm âsâr-› inâyet ve iltizâm ib-
râz buyurulmakdad›r. Ezmine-i sâb›ka ile ahvâl-i hâz›rada mazhar olduklar› bunca in‘âm ve eltâf mezheb-
dâfllar›m›z›n dâimâ hât›r-dâflte-i fahr u mübâhâtleri ve bâdî-i flükr ü mahmidetleridir. Âbâ vü ecdâdlar›n›n
dûçâr olduklar› mezâlim ve te‘addiyât›n hitâm›n› muht›r olan iflbu yevm-i mes‘ûdda Mûsevîler kullar› si-
nagonlar›nda bi'l-ictimâ‘ zât-› flevket-simât-› hazreti flehriyârîleri gibi evsâf ve hasâ’il-i ber-güzîdesi ile
kesb-i ifltihâr etmifl bir hükümdâr-› âlî-tebâr›n zîr-i cenâh-› müstelzimü'l-felâh-› hümâyûnlar›nda yaflad›k-
lar›ndan dolay› Cenâb-› Hakk'a arz-› teflekkürât ile berâber tezâyüd-i eyyâm-› ömr ü ikbâl ve tevâfür-i flü-
kûh u iclâl-i pâdiflâhîleri duâ-y› bî-riyâs›yla tezyîn-i lisân-› musâdekat ediyorlar.

Cem‘iyyet-i Umûmiyye-i Mûseviyye ile dünyân›n her taraf›nda mütemekkin Mûsevîler teba‘a-i sâd›-
ka-i Mûseviyye kullar›n›n memâlik-i flâhâneye ilticâlar›n›n dört yüzüncü sene-i devriyyesi münâsebetiyle
bunlar ile müfltereken izhâr-› meserret ü flâd-mânî eyledikleri gibi bu vesîle-i müteyemmine ile ta‘zîmât ve
teflekkürât-› fâ’ika ve hissiyât-› sadâkatkârânemizi atebe-i felek-mertebe-i hazreti Hilâfet-penâhîlerine arz
ve iblâ¤a mücâseret eder ve temâdî-i eyyâm-› ömr ü ikbâl-i hümâyûnlar›yla ahd-i saltanatlar›n›n tevâfür-i
ma‘mûriyyeti temenniyât-› samîmesini ref‘-i icâbetgâh-› cenâb-› Rabb-i Müte‘âl eyleriz.

16 N. 1309 / [14 Nisan 1892], BOA. Y. MTV 61/51_1



‹spanya'dan 1492 senesinde kovulan yahudiler dünyan›n her yerinde zulme u¤ramalar›na ra¤men Os-
manl› Devleti'nde her zaman himaye edilmifllerdir. Huzur ve güven ortam›nda ticari ve sosyal seviyeleri sü-
rekli ilerlemifltir. Museviler Osmanl› padiflahlar›n›n karfl›l›k beklemeden gösterdi¤i bu ikram ve ihsanlara lâ-
y›k olmak için çal›flmaktad›rlar. Musevî Cemiyeti'nin yard›m›yla yönetilen Musevî okullar›nda çocuklara
memleket ve padiflah sevgisi telkin edilmekte, ziraat, ticaret, sanayi, ilim ve fende vatanlar›na hizmet edebil-
mek için e¤itimlerini tamamlamalar›na gayret edilmektedir. Bu okullara padiflah›m›z sürekli yard›m ve ilgi
göstermektedir. Musevîler, atalar›n›n gördükleri zulmün son buldu¤unu hat›rlatan bu mutlu günde sinagog-
lar›nda böyle bir hükümdar›n idaresi alt›nda yaflamalar›ndan dolay› Tanr›'ya flükretmektedirler. Cemiyet-i
Umûmiye-i Museviye ile dünyan›n her taraf›nda yaflayan museviler Osmanl› Devleti'ne ilticalar›n›n dörtyü-
züncü y›l›nda sevinçlerini gösterip bu vesile ile ba¤l›l›k duygular›n› en içten dilekleri ile sunarlar.

(‹mzalar)

Expelled from Spain in 1492, the Jews have been exposed to misbehavor in the World. However, they
have always been protected by the Ottoman State. Their commercial and social level have constantly in-
creased in security. They have been trying to be worthy of disinterested favour done by the Ottoman Sultans.

Learning the affection of homeland and the Sultan in the Jewish schools supported by the Jewish
Association, the children have been trying to complete their education to serve their country on the area of
agriculture, commerce, industry, science, and technology. Our Sultan has always been interested in these
schools and supporting them.

The Jews are grateful to God that they have been living under the rule of such a Sultan on the happy day
reminding them that the rage suffered by their ancestors came to an end in the synagogue.

As General Jewish Association, the Jews living in the World are very happy in the 400th anniversary of
their taking refuge in the Ottoman State and they present their loyalty with the most sincere wishes.
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Sultan Abdülmecid Han, 7 A¤ustos 1856, BOA. ‹. Hâriciye 6857
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K›r›m 
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Acceptance of 
taking refuge of the
group consisting of

the Crimean Jews in
the Ottoman State.
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Atûfetlü efendim hazretleri
Kerc'den bu tarafa hicret etmifl olan Yehûd cemâ‘atinin teba‘iyyet-i saltanat-› seniyyeye kabûl ol-

unmalar› ve umûr-› mezhebiyyece bura Yehûdîlerinden farklar› oldu¤undan ayr›ca bir s›n›f i‘tibâr
olunmalar› istid‘âs›na dâir i‘tâ etmifl olduklar› arzuhâlin tercemesi meflmûl-i nazar-› flevket-eser-i
hazreti flehriyârî buyrulmak içün arz u takdîm k›l›nd›. Cemâ‘at-i mezkûrenin burada bulunan
Yehûd milletiyle mezhebce farklar› oldu¤undan hahamlar› kendülerinden olmak ve mu‘âmelât-›
sâ’irede Zabtiye müflîri devletlü pafla hazretlerinin taht-› idâresinde bulunmak üzre kendülerinin
tâbi‘iyyet-i saltanat-› seniyyeye kabûl olunmalar› muvâf›k-› emsâl görünüyor ise de yine her ne
vechile emr u irâde-i seniyye-i hazreti mülûkâne müte‘allik ve fleref-sünûh buyrulur ise ana göre
hareket olunaca¤› beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd› efendim.

Fî 4 Z. sene [12]72
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Enmile-zîb-i ibcâl olan iflbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle zikr olunan terceme manzûr-› âlî-i

cenâb-› mülûkâne buyrulmufl ve istîzân buyuruldu¤u vechile cemâat-i mezkûrenin hahamlar› k-
endülerinden olmak ve mu‘âmelât-› sâ’irede müflîr-i müflârun-ileyh hazretlerinin taht-› idâresinde
bulunmak üzre kendülerinin tâbi‘iyyet-i saltanat-› seniyyeye kabûl olunmalar› müte‘allik ve fleref-
sudûr buyrulan emr u irâde-i seniyye-i hazreti pâdiflâhî iktizâ-y› celîlinden bulunmufl ve mezkûr
terceme yine savb-› sâmî-i âsafîlerine i‘âde k›l›nm›fl olma¤la ol bâbda emr u fermân hazreti veliyyü'l-
emrindir.

Fî 5 Z. [12]72 / [7 A¤ustos 1856], BOA. ‹. Hâriciye 6857



K›r›m'›n Kerc flehrinden hicret edip s›¤›nma talebinde bulunan yahudilerin, Osmanl› Devleti'nde
yaflayan di¤er yahudilerle mezhep farkl›l›klar›ndan dolay›, hahamlar› kendilerinden olmak üzere
kabulleri uygun görülmüfltür.

The Jews migrating from Kerc, the Crimea, and applying for taking refuge have been accepted
to Ottoman territories on the condition that their rabbi is appointed from among them, for there
are differences with the Jews living in the Ottoman State. 
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Sultan Abdülmecid Han, 25 Nisan 1856, BOA. ‹. Meclis-i Mahsûs 266
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K›r›m'dan Osmanl›
Devleti topraklar›na
göç eden ahaliye ›rk

ve din ay›r›m› 
yap›lmadan azami

yard›m›n yap›lmas›.

Assistance to the
people coming from

the Crimea to the
Ottoman territories

without 
discrimination of
race and religion.
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Atûfetlü efendim hazretleri
Gözleve ahâlîsinden ekseri ve Sivastopol ve Kerc taraflar›ndan dahi ba‘z›lar›, mesele-i hâz›rada

Rusyaluyu dil-gîr etmifl olmalar›yla yerlerinde kalmakdan havf u telâfl ederek hicret emelinde bu-
lunduklar› ve bu bâbda düvel-i müttefika taraflar›ndan dahi ifâdât vukû‘ buldu¤u cihetle bunlar›n
sûret-i nakl ü iskân› husûsuna dâ’ir mahsûs komisyon akdiyle kaleme al›nan mazbata Meclis-i
Meflveret'de k›râ’et olunup melce’ ü penâh-› hâcet-mendân olan sâye-i Hilâfet-pîrâye-i hazreti pâ-
diflâhîye ilticâ arzûsunda bulunan ahâlî-i merkûmenin kabûlü meflmûl-i cihân olan merâhim ve
eflfâk-› seniyyeye muvâf›k olaca¤›ndan ve bunlar mahallerinde bulunan akâr ve emlâk ve ser-
mâyelerini terk ile hicret edecekleri cihetle haklar›nda her dürlü müsâ‘adât-› celîle ve a‘tâf-› aliyye-i
hazreti mülûkâne bî-dirî¤ ve flâyân buyrulmak lâz›m gelece¤inden, hicret edecek ahâlî her ne mil-
letden olur ise olsun âsâr-› merhamet ve ›nâyet-i seniyye-i cenâb-› flehinflâhîden hisseyâb olmak ve
sâye-i mekârim-vâye-i milkdârîde yeni bafldan mesken ve me’vâ tedârikiyle esbâb-› zirâat ve
ta‘ayyüflleri tanzîm k›l›nmak içün Dobruca'da ve sâir münâsib yerlerde kendülerine lüzûmu olan
arâzî ve emlâkin taraf-› Devlet-i Aliyye'den meccânen tahsîs ve i‘tâ ve hayvânâtca ve tohumca ve sâ’ir
levâz›mâtca dahi mu‘âvenât ve müsâ‘adât-› sâ’ire-i muktez›ye icrâ olunmak üzre ahâlî-i merkûme-
den bu arzûda bulunanlar›n bir ân evvel hüsn-i tedbîr ile Balç›k ‹skelesi'ne nakl ü ihrâclar› sûre-
tinin ve ber-mûceb-i mazbata müteferri‘ât›n›n sür‘at-i icrâs› beyne'l-huzzâr dahi tasvîb k›l›nm›fl olup
çünki mu‘âhede-i umûmiyye tasdîknâmelerinin mübâdelesi zamân› takarrüb ederek ahâlî-i merkû-
menin ise ondan sonraya b›rak›lmas› münâsib olmayaca¤›ndan vaktin ziyâde darl›¤› cihetiyle bun-
lar tasdîknâmelerin mübâdelesinden evvel mahallerinden ç›kar›lmak için mahâll-i merkûmeden
naklolunacak Asâkir-i fiâhâne ile berâber ahâlîden istekli olanlar›n birlikde gelmeleri esbâb›n›n
mukaddemât›na teflebbüs olunmufl olma¤›n gerek esâs-› mâdde ve gerek teferruât-› meflrûhas›
hakk›nda her ne vechile emr u fermân-› merâhim-beyân-› cenâb-› mülûkâne müte‘allik ve fleref-
sudûr buyrulur ise muktezâ-y› âlîsi icrâ olunaca¤› ve mezkûr mazbata berâber olan evrâk ile
manzûr-› me‘âlî-mevfûr-› hazreti flehinflâhî buyrulmak için arz u takdîm k›l›nd›¤› beyân›yla tezkire-i
senâverî terkîmine mübâderet olundu efendim.

Fî 18 fi. sene [12]72
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i i‘zâz olan iflbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle zikrolunan mazbata ve evrâk

manzûr-› me‘âlî-mevfûr-› cenâb-› pâdiflâhî buyrulmufldur. Gerek esâs-› mâdde ve gerek teferru‘ât-›
meflrûha münâsib ve yolunda görünmüfl olmas›yla tasvîb ve istîzân buyuruldu¤u üzre iktizâlar›n›n
sür‘at-i icrâs› müte‘allik ve fleref-sudûr buyrulan emr ü irâde-i seniyye-i hazreti mülûkâne muktezâ-y›
münîfinden olarak mârru'l-beyân mazbata ve evrâk yine savb-› âlî-i âsafîlerine iâde ve tesyîr
k›l›nm›fl olma¤la ol bâbda emr u fermân hazreti veliyyü'l-emrindir.

Fî 19 fi. sene [12]72 / [25 Nisan 1856], BOA. ‹. Meclis-i Mahsûs 266



K›r›m'›n Gözleve, Sivastopol ve Kerc flehirlerinde bir k›s›m halk Rusya korkusuyla Osmanl› Dev-
leti'ne iltica etmek niyetindedirler. Mültecilerin ulafl›m› ve yerlefltirilmelerini düzenlemek için olufl-
turulan komisyon taraf›ndan haz›rlanan mazbatada flu görüfller yer almaktad›r:

Bu halk›n iltica taleplerinin kabulü uygundur. Mülteciler memleketlerindeki emlak ve varl›kla-
r›n› terk edeceklerinden, hangi milletten olursa olsun, kendilerine yeni mesken, ziraat aleti ve yiye-
ceklerinin sa¤lanmas› için Dobruca ve baflka yerlerde arazi ve emlaklar ücretsiz tahsis edilecektir.

Some people in the cities of Gözleve, Sivastopol, and Kerç in the Crimea have the intention to
migrate to the Ottoman state because of Russian threat.

The views in the report arranged by the commission founded to locate and transport the
refugees are as follow:

It is appropiate to accept their application for taking refuge.
The lands and the estate in Dobruca and the other places are to be assigned to the refuges with-

out cost to supply for a dwelling, tools of agricultere, and foods as they leave their estate and prop-
erties in their countries.
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Sultan Abdülmecid Han, [1856] BOA. Plan-Proje 181-7112
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K›r›m'dan Osmanl›
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Sultan Abdülmecid Han, 29 Temmuz 1856, BOA. ‹. Hâriciye 6830
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Yunanistan Millet
Meclisi üyesi Mösyö

Hermozi'nin
Osmanl› Devleti'ne

iltica etti¤i.

Demand of Mr.
Hermozi, the 

member of the
Greek National

Assembly, for 
taking refuge in the

Ottoman State.
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Atûfetlü efendim hazretleri
Yunan Devletinde Meb‘ûsân-› Millet Meclisi a‘zâs›ndan Mösyö Hermozi Yunanistan'› bütün bü-

tün terk ile bâb-› adl ü merhamet-i seniyyeye ilticâ eylemifl oldu¤undan kendüsinin kabûlüyle maz-
har-› lutf-› celîl-i cenâb-› pâdiflâhî olmas› istid‘âs›n› flâmil bir k›t‘a arzuhâli ve Atina maslahat-güzâ-
r›n›n ol bâbda gelen mektûbu tercemeleri meflmûl-i nazar-› flevket-eser-i hazreti flehinflâhî buyrul-
mak içün arz u takdîm k›l›nd›. Maslahat-güzâr-› mûmâ-ileyhin ifl‘âr›ndan dahi müstefâd oldu¤u
vechile mûmâ-ileyh Hermozi Yunan Devleti'nin me’mûriyyet-i mu‘teberesinde müstahdem oldu-
¤undan kendüsinin bu tarafa azîmeti oraca bâdî-i telâfl olarak men‘e dahi çal›fl›lm›fl ise de terk-i niy-
yet etmeyüp bu vechile zîr-i himâyet-i saltanat-› seniyyeye dehâlet ve arz-› tâbi‘iyyet eylemifl oldu-
¤una ve bu misillülerin hizmetinden maslahatca ve politikaca istifâde olunaca¤›na binâen mûmâ-
ileyhin arz eyledi¤i tâbi‘iyyetin kabûlüyle berâber ileride hizmet-i münâsibede kullan›lmak üzre
flimdilik kendüsine bir mikdâr ma‘âfl tahsîsi muvâf›k-› hâl görünüp ma‘lûm-› âlî buyruldu¤u vechile
Bursa'da mukaddemâ ikâme olunan Eflaklulara muhassas olan ma‘âfllar mahlûlât›ndan bu makûle
dehâlet ve ilticâ eden mu‘teberâna verilmek içün Hazîne-i Celîle'de befl bin befl yüz gurufl kadar
ma‘âfl mevkûf oldu¤undan bundan flehriye dört bin guruflun mûmâ-ileyhe tahsîs ve ihsân buyrul-
mas› münâsib gibi tahattur olunduysa da yine her ne vechile emr u fermân-› hazreti flehriyârî mü-
te‘allik ve fleref-sudûr buyrulur ise muktezâ-y› celîli icrâ olunaca¤› beyân›yla tezkire-i senâverî ter-
kîm k›l›nd› efendim.

Fî 25 Za. sene [12]72

Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Esâbi‘-zîb-i ihtirâm olan iflbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle zikrolunan tercemeler manzûr-›

flevket-mevfûr-› hazreti flehriyârî buyrulmufl ve istîzân-› âlî-i Sadâret-penâhîleri vechile mûmâ-iley-
hin arz eyledi¤i tâbi‘iyyetin kabûlüyle berâber ber-minvâl-i muharrer mebla¤-› mezbûrdan flehriye
dört bin guruflunun mûmâ-ileyhe tahsîs ve i‘tâ olunmas› müte‘allik ve fleref-sudûr buyrulan emr u
irâde-i seniyye-i cenâb-› mülûkâne iktizâ-y› âlîsinden olarak mezkûr tercemeler yine savb-› sâmî-i
âsafîlerine i‘âde k›l›nm›fl olma¤la ol bâbda emr u fermân hazreti veliyyü'l-emrindir.

Fî 26 Za. sene [12]72 / [29 Temmuz 1856], BOA. ‹. Hâriciye 6830



Yunanistan Millet Meclisi üyesi Mösyö Hermozi Yunanistan'› terk ederek Osmanl› Devleti'ne ilticas›-
n›n kabulü yönünde dilekçe sunmufltur. Yunanistan'›n sayg›n devlet adamlar›ndan Hermozi'nin bu ha-
reketi ülkesinde kayg›yla karfl›lanarak önlenmeye çal›fl›lm›flsa da o niyetinden vazgeçmeyerek Osmanl›
Devleti'nin himayesine girmifltir. Bu sebeple kendisine ayl›k dört bin gurufl maafl tahsis edilsin.
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Leaving Greece, Mr. Hermozi, the member of the Greek National Assembly, has presented a petition
asking for the acceptance of the demand for taking refuge in the Ottoman State. Considered as an impor-
tant stateman in Greece, Mr. Hermozi has entered under the protection of the Ottoman State without giv-
ing up his intention, in spite of opposition by his country.

For this reason, an allowance of 4000 gurush has been allocated to him monthly.



M14

Sultan Abdülmecid Han, 3 Ekim 1859, BOA. ‹. Hâriciye 9331



M14

S›rbistan Senatosu
üyesi ve baz› ileri

gelenlerden
Osmanl› Devleti'ne

iltica edenlere maafl
tahsisi.

Grant of salaries to
the members of

Serbian Senate and
the nobles of Serbia
taking refuge in the

Ottoman State. 
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Atûfetlü efendim hazretleri
S›rbistan Senato a‘zâs›ndan ve sâ’ir me’mûrîn-i memleketden bir tak›m zâtlar Milofl Be¤ taraf›n-

dan haklar›nda vâk›‘ olan mu‘âmelât-› gadr ve fliddete tahammül edemediklerinden ibtidâ Belgrad
Kal‘as›'na ve ba‘dehu Dersa‘âdet'e gelüp ilticâ etmifl olduklar›na ve bunlar mu‘teberân-› memleket-
den olup her neleri var ise orada b›rak›p ç›km›fl olduklar› cihetle kendülerine bir fley verilmez ise
pek zarûrete düflecekleri misillü kendüleri Devlet-i Aliyye'ye ibrâz-› sadâkat eden tak›mdan olduk-
lar› cihetle flâyân-› ât›fet göründüklerine binâen bunlara birer m›kdâr ma‘âfl ve mâlzemelerini tedâ-
rik için birer m›kdâr at›yye-i seniyye i‘tâs› lây›k-› flân-› âlî olaca¤›ndan ve mukaddemâ bu kabîlden
gelmifl olan Adabis ile ‹nce Tatar'a iki bin befl yüz gurufl ma‘âfl verilmifl oldu¤undan buna k›yâsen
leffen takdîm k›l›nan pusulada gösterilen m›kdârda her birine maâfl ve baz› malzemelerini tedârik
eylemek üzere cümlesine on bin gurufl at›yye-i seniyye ihsân› hakk›nda her ne vechile irâde-i seniy-
ye-i hazreti flehinflâhî müte‘allik ve fleref-sudûr buyrulur ise mantûk-› celîli icrâ olunaca¤› beyân›y-
la tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd› efendim.

Fî 5 R. sene 1276
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki

Enâmil-zîb-i ihtirâm olan iflbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle mezkûr pusla manzûr-› flevket-
mevfûr-› hazreti mülûkâne buyrulmufl ve ber-vech-i istîzân zikrolunan puslada gösterilen m›kdâr-
da mûmâ-ileyhimin her birine ma‘âfl ve cümlesine on bin gurufl at›yye-i seniyye i‘tâs› müte‘allik ve
fleref-sudûr buyrulan emr u irâde-i seniyye-i cenâb-› pâdiflâhî muktezâ-y› münîfinden olarak mâr-
ru'l-beyân pusla yine savb-› âlî-i Sadâret-penâhîlerine i‘âde k›l›nm›fl olma¤la ol bâbda emr u fermân
Hazreti veliyyü'l-emrindir.

Fî 6 R. sene [12]76

[3 Ekim 1859], BOA. ‹. Hâriciye 9331

Sena[to] a‘zâs›ndan kezâlik Sena[to] kezâlik Sena[to] Kazâ Müdürü
Edmiye a‘zâs›ndan a‘zâs›ndan Yubande
‹stanoviyeviç Aleksanderne Nadoviç Antonya Masturoviç Savaç
maâfl-› flehriyye maâfl maâfl maâfl
gurufl gurufl gurufl gurufl
2 500 2 500 2 500 1 000

kezâlik Kazâ kezâlik Kazâ Polis a‘zâs›ndan Gümrük Me’mûru
Müdürü Aleksandr Müdürü Yakop Taflo veled-i Anderya
Nerefkoviç ‹stanoviyeviç Blopolyac Vilovineviç
maâfl maâfl maâfl maâfl
gurufl gurufl gurufl gurufl
1 000 1 000 500 300



S›rbistan Senatosu üyesi baz› flah›slar Milofl Bey'in kendilerine yapt›¤› muamelelere tahammül
edemediklerinden Osmanl› Devleti'ne iltica etmifllerdir. Bunlardan ilk gelen iki senato üyesine ikibin
beflyüz gurufl maafl tahsis edilmiflti. Sonradan gelen sekiz kifliye maafl tahsisi ve baz› malzemelerin tedari-
ki için de toplam onbin gurufl verilsin.

Suffiring from misbehavors of Mr. Milosh, some members of Serbian Senate have taken refuge in the
Ottoman State. A salary of 2.500 gurush had been allocated to the two members of Senate. In total,
10.000 gurush are also to be allocated to the 8 members as salary and to supply the other needs.
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Sultan Abdülmecid Han, 13 Temmuz 1860, BOA. MAD 23109, s. 4
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Rus uyruklu
Malakan

Kabilesi'nden
baz›lar›n›n Osmanl›

Devleti uyru¤una
geçmeleri.

Demand of those
from the Malakan

tribe of the Russian
citizenship, for 

taking refuge in the
Ottoman State.
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Malakan Kabîlesi'nden ve Rusya Devleti teba‘as›ndan bulundu¤umuz hâlde bâlâda muharrer flu
kadar nefer evlâd ü ›yâl ve akrabâ ve ta‘allukât›m›z ile terk-i tâbi‘iyyet ve orada bulunan emvâl ü
emlâkimizi terk ve fürûht eyleyerek zîr-i cenâh-› saltanat-› seniyyeye dehâlet etmifl ve tâbi‘iyyet-i
Devlet-i Aliyye'yi kabûl eylemifl oldu¤umuzdan taraf-› Devlet-i Aliyye'den dahi gösterilecek ma-
halde iskân ve ikâmetimiz husûsuna müsâade-i aliyye flâyân buyrulmufl oldu¤undan ile'l-ebed
Devlet-i Aliyye teba‘iyyetinde kalmak ve bi'l-farz içlerimizden vakten mine'l-evkât terk-i tâbi‘iyyet
edenler oldu¤u hâlde taraf-› Devlet-i Aliyye'den ihsân buyrulmufl ve kendü akçam›z ile mübâya‘a
olunmufl olan emlâk ve arâzî ve hayvânda hakk›m›z kalmayaca¤›ndan anlar› tamâmen terk etmek
üzre müte‘ahhid bulundu¤umuzu mübeyyin iflbu sened terkîm olunarak takdîm k›l›nd›.

Fî gurre-i Temmuz sene [1]276 / [13 Temmuz 1860], BOA. MAD 23109, s. 4



Malakan Kabilesi'nden ve Rus uyru¤undan›z. Ailelerimizle birlikte Rus tâbiiyyetini b›rak›p bütün mal-
mülklerimizi satarak Osmanl› Devleti'nin himayesine girdik. Gösterilen yerlerde ikamet ederek, daima Os-
manl› uyru¤unda kalmak istiyoruz. fiayet içimizden biri yeni tabiiyyetini terk edecek olursa, hibe olarak
verilen ve kendi param›zla sat›n ald›¤›m›z emlak ve arazi vs. üzerinde hiç bir hak iddia etmeyecektir.

We are from Russian citizens and the Malakan tribe.
Leaving the Russian citizenship and selling our all properties, we have entered under the Ottoman pro-

tection together with our families. We always want to remain under the Ottoman citizenship on the con-
dition that we are located in the proper places. If anyone among us had left Ottoman citizenship, he could
not claim any right on the lands or estate which were donated or we bought.
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Sultan Abdülaziz Han, 6 Kas›m 1861, BOA. A. MKT. UM 524/69
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Horasan hükümdar›
iken ‹rân taraf›ndan

Tebriz'e sürülen
Mehmed Han'›n

Osmanl› Devleti'ne
s›¤›nmak için 

‹stanbul'a gelece¤i.

Demand of
Mehmed Khan, the
Sultan of Horasan,
exiled by Persia to

Tebriz for taking
refuge in the

Ottoman State.
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Makâm-› Âlî-i Hazreti Vekâlet-Penâhîye

Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Mukaddemâ Horasan hükümdâr› oldu¤u hâlde ‹rân Devleti ümenâs› taraf›ndan Tebriz'e celb ile

nefy sûretiyle tevkîf olunmufl olan necâbetlü Muhammed Hân Devlet-i Aliyye-i ebediyyü'd-devâma
li-ecli'd-dehâle Van'a gelerek oradan bu tarafa müte‘âzim oldu¤u Van sanca¤› mutasarr›f› sa‘âdetlü
pafla taraf›ndan sûy-i çâkerîye mevrûd tahrîrâtda beyân ve ifl‘âr olunmufl ve Hân-› mûmâ-ileyh dahi
buraya muvâsaletle kendüsi ber-minvâl-i muharrer Horasan hükümdâr› oldu¤u hâlde otuz sene
mukaddem her ne hâl ise Tebriz'e celb olunarak habsen tevkîf olundu¤unu ve zîr-i cenâh-› bâhiru'l-
felâh-› aliyyeye ve bâ-husûs erîke-i flevket ve saltanat-› uzmâ olan zât-› fahâmet-simât-› hazreti
mülûkânenin meflmûl-i âfâk olan kemâl-i adl ü flefkat ve merhamet-i flâhânelerine s›¤›nup sâye-i
merâhim-vâye-i mülûkânede kesb-i âsâyifl ü refâh bulmak arzû-y› hâlisas›yla der-bâr-› ma‘delet-
karâra azîmet eyleyece¤ini beyân ve ifâde eyleyerek bu kerre huzûr-› merâhim-mevfûr-› cenâb-›
vekâlet-penâhîlerine yüz sürmek üzre Dersa‘âdet'e azîmet etmifl ve bu misillü Saltanat-› Seniyye'ye
dehâlet eden ve husûs›yla bu misillü hân u hânedânlar›n lutf u merhamet-i cenâb-› flâhâneye
mazhar olageldikleri bedîhî bulunmufl olmas›yla hân-› mûmâ-ileyhin dahi kadr ü haysiyyet-i
zâtiyyesine göre eltâf ve inâyâ[t-›] seniyyeye mazhariyyetle nâil-i emel ve arzû olmas› mutlakâ
müsâ‘ade-i aliyye-i cenâb-› vekâlet-penâhîlerine vâbeste ve menût bulunmufl olma¤la ol bâbda emr u
fermân hazreti men-lehü'l-emrindir.

Fî 3 Cemâziye'l-evvel sene [1]278
Vâlî-i eyâlet-i Erzurum
Mehmed Hayreddin
[6 Kas›m 1861], BOA. A. MKT. UM 524/69



Horasan Hükümdâr› iken otuz sene önce ‹rân Devleti taraf›ndan Tebriz'e sürülen Muhammed
Han, Osmanl› Devleti'ne s›¤›nmak maksad›yla ‹stanbul'a gelmek üzere yola ç›km›flt›r. Bu gibi dev-
let adamlar›na ikram ve ihsanda bulunmak yak›fl›k alaca¤›ndan, kendisine en güzel flekilde yard›m-
da bulunulmas› uygun olaca¤› görüflündeyim.

Mohammed Khan, the Sultan of Horasan, exiled by Persia to Tebriz 30 years ago has set out to
come to Istanbul to take refuge. In my opinion, It is appropriate for us to do a kindness and to show
honour to the statesmen like him.
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Sultan Abdülaziz Han, 22 Temmuz 1869, BOA. ‹. Hâriciye 14144
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‹stanbul'daki ‹rân
Elçili¤i Müsteflar›
Mülküm Han'›n

Osmanl› uyru¤una
geçmesi dolay›s›yla

maafl ve rütbe 
verilmesi.

Grant of salary and
rank to Mülküm

Khan, the advisor of
the Persian
Embassy in

Istanbul, who 
demanded to take

refuge in the
Ottoman State.



GÖKKUBBE ALTINDA B‹RL‹KTE YAfiAMAK /
Belgelerin Diliyle Osmanl› Hoflgörüsü

215

Atûfetlü efendim hazretleri
fiehriyye befl bin gurufl ma‘âfl ile ‹rân Devleti'nin Dersa‘âdet Sefâreti Müsteflâr› bulunan Mülküm

Hân devlet-i müflârun-ileyhâ teba‘iyyet ve me’mûriyyetini terk ile tâbi‘iyyet-i saltanat-› seniyyeye de-
hâlet etmifl ve kendüsi zâten ashâb-› ma‘lûmât ve dirâyetden bulunmufl oldu¤undan ve teba›yyet ve
ubûdiyyet-i hazreti mülûkâneyi, hakk›nda fleref ve mefharet addeyledi¤inden is‘âf-› niyâz› ve ol hâl-
de bir h›dmetde istihdâm olununcaya kadar muvakkaten kendisine alt› bin gurufl ma‘âfl ve rütbe-i
sâniye s›n›f-› ûlâ i‘tâs› münâsib ve flân-› me‘âlî-niflân-› cenâb-› cihânbânîye lây›k görünmüfl ise de ol
bâbda her ne vechile emr u fermân-› hazreti mülûkâne fleref-sünûh ve sudûr buyrulur ise ana göre
hareket olunaca¤› beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd› efendim.

Fî 11 R. sene [12]86

Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Hâme-pîrâ-y› ta‘zîm olan iflbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri manzûr-› flevket-mevfûr-›

hazreti mülûkâne buyrulmufl ve tensîb ve istîzân olundu¤u vechile mûmâ-ileyhe ol m›kdâr ma‘âfl
ve rütbe-i mezkûrenin i‘tâs› fleref-sünûh ve sudûr buyrulan emr u irâde-i lutf-âde-i cenâb-› flehin-
flâhî muktezâ-y› münîfinden bulunmufl olma¤la ol bâbda emr u fermân hazreti veliyyü'l-emrindir.

Fî 12 R. sene [12]86 / [22 Temmuz 1869], BOA. ‹. Hâriciye 14144



‹rân'›n ‹stanbul Elçili¤i Müsteflar› iken ayl›k befl bin gurufl maafl alan Mülküm Han, kadrosunu
ve uyru¤unu terk ederek Osmanl› Devleti'ne s›¤›nm›flt›r. Kendisi bilgili ve k›ymetli bir diplomat
olup, Osmanl› Devleti'ne hizmeti bir fleref saymaktad›r. Bu sebeple durumuna uygun bir vazife ver-
ilinceye kadar Mülküm Han'a alt› bin gurufl maafl ve ikinci dereceden rütbe verilmesi uygundur.

Mülküm Khan, the advisor of Persian Embassy in Istanbul, with a salary of 5000 gurush, has
taken refuge in the Ottoman State leaving his citizenship and staff. Being a good diplomat, Mülküm
Khan has considered to serve the Ottoman State as an honour. It is appropriate to grant him a salary
of 6000 gurush and a rank in the second degree until he is employed in a proper job.
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Sultan II. Abdülhamid Han, 22 Temmuz 1908, BOA. Y. PRK. HR 36/28
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‹rân flah›n›n kardefli
Melik Mansur'un

Osmanl› Devleti'ne
ilticas› hakk›nda

Hariciye nâz›r›n›n
yaz›s›.

Writing of Exterior
Affairs concerning

the demand of
Melik Mansour, the

brother of Persian
Shah, for taking

refuge in the
Ottoman State.
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DÂ‹RE- ‹ HÂR‹C‹YE
Husûsiye
‹rân flâh› hazretlerinin birâderi olup zîr-i cenâh-› bâhiru'l-felâh-› Hazreti Hilâfet-penâhîlerine il-

ticâ ederek Dersa‘âdet'e gelmifl olan fiu‘âu's-Saltana Melik Mansûr bu akflâm hâne-i ubeydâneme ge-
lerek evvel emrde istid‘â eyledi¤i himâyetin taraf-› bâhiru'fl-fleref-i cihânbânîlerinden lutfen kabûl
buyrularak hakk›nda ibzâl-i inâyet ve ât›fet olunmas›ndan ve ikâmetine bir sayfiye tahsîs ve ihsân
buyrulmas›ndan dolay› teflekkürât-› mahsûsas›n›n hâk-i pây-› mu‘allâ-y› cenâb-› z›llu'llâhîlerine ar-
z›n› iltimâs eylemifl ve Kaçar hânedân› dâ’imâ müstez›ll-› sahâbet-i hânedân-› Âl-i Osmân olup bi'd-
defe‘ât Kaçar flehzâdegân› Devlet-i Aliyyelerince muhâfaza ve s›yânet edilegeldi¤i gibi kendisi dahi
bu sûretle atebe-i ulyâ-y› flehriyârîlerine mürâca‘at ve dehâlet eylemifl oldu¤unu ve nezd-i hümâ-
yûn-› mülûkânelerince tensîb buyuruldu¤u zamân bizzât hâk-i pây-› mu‘allâ-y› tâcdârîlerine arz-›
ubûdiyyet eylemekden baflka bir emeli olmad›¤›n› ve yaln›z südde-i seniyyeden bir istirhâm-› mah-
sûsu olup bu da mahdûmunun ve el-yevm ‹rân'da bulunup Dersa‘âdet'e gelecek olan day›s› Celâ-
lüddevle'nin tâbi‘iyyet-i saltanat-› seniyyelerine lutfen kabûl buyurulmas›ndan ibâret idü¤ünü söy-
lemifldir. Müflârun-ileyh ‹rân'›n ahvâl-i dâhiliyyesinden bahs eyledi¤i s›rada merhûm pederi zamâ-
n›nda vükelâ-y› ‹rân'›n usûl-i meflrûtiyyet ihdâs›na kendisini iknâ edüp birâderi flâh hazretleri dahi
bunu mîrâs-› peder addederek ri‘âyet eylemek istemifl ve hattâ bundan tahzîr yolunda kendisinin
ifâdât›na dahi evvel emrde ehemmiyet vermemifl ise de idâre-i umûr-› devlet eclâf eline düflerek hü-
kûmetden eser kalmad›¤›ndan kendisi bu hâle tahammül edemeyerek zîr-i cenâh-› saltanat-› seniy-
yelerine ilticâ etme¤i tercîh eyledi¤ini ve flâh hazretleri nihâyet eclâf-› mezkûreyi tenkîle mecbûr
olup onlara galebe etdi¤ini ve ‹rân'da her fley noksân bulundu¤undan birâderinin umûr-› askeriy-
ye ve mâliyye ve adliyyeyi te’sîs ve ›slâh ve âsâyifli te’mîn ve i‘âde ederek ‹rân'› flu bulundu¤u teng-
nâ-y› ›zd›râbdan kurtarabilece¤i ümîdinde oldu¤unu ifâde eyledi. Esnâ-y› mükâlemede müflârun-i-
leyh sûret-i umûmiyyede akvâm-› ‹slâmiyyeye müte‘allik mevâdda dahi nakl-i kelâm edüp evvel ve
âh›r akvâm-› ‹slâmiyye aras›nda dürlü dürlü tefrika ve ihtilâflar›n hudûsü dahi akvâm-› ecnebiyye-
nin bu tefrikay› tefldîd ve takviyeye sa‘yden hâlî kalmamalar› düvel-i ‹slâmiyyeyi za‘fa düflürderek
bu vechile nice düvel-i ‹slâmiyye Rusya ve ‹ngiltere ve Fransa ve sâ’ir hükûmât›n zîr-i idârelerine
geçdi¤ini ve bu hâl flâyân-› esef olup akvâm-› ‹seviyyenin tefevvuk-› nüfûz ve nüfûsuna karfl› Müs-
limânlar›n bir olmalar› lâz›m olarak imâmet ve hilâfet-i mü’minîn bi-hakk›n yed-i mü’eyyed-i haz-
reti z›llu'llâhîlerinde müstekarr oldu¤undan ‹slâm içün südde-i seniyye-i mülûkânelerinden baflka
bir merkez ve melce’ tasavvur olunamayaca¤›n› ve bilcümle ukalâ-y› ‹slâmiyye tefrikan›n fenâl›¤›n›
görerek livâ-y› Hilâfet alt›nda ittihâd›n aklen ve fler‘an vücûbunu tasdîk ve teslîm eylediklerini ilâ-
ve-i makâl eyledi. Hülâsa müflârun-ileyhin ifâdât› makâm-› hilâfet-i celîle ve zât-› kudsî-simât-› haz-
reti z›llu'llâhîleri hakk›nda ta‘zîmât-› kâmile ve ubûdiyyet-i tâmme ile mütehallî olup nâil oldu¤u
himâyet-i celîleden dolay› hissiyyât-› flükrâniyyesini tezkâr ederek ihtirâmât ve ihtisâsât›n›n ve müs-
ted‘iyât-› ma‘rûzas›n›n atebe-i mu‘allâ-y› mülûkânelerine iblâ¤› iltimâs›n› tekrâr ve bu bâbda fleref-
sâd›r olacak emr u fermân-› hümâyûnlar›na intizâr eyledi¤i ma‘rûzdur.

Fî 22 Cumâde'l-âhire sene [1]326 ve fî 8 Temmuz sene [1]324
Hâriciye Nâz›r›
Kullar›
Tevfik

[22 Temmuz 1908, BOA. Y. PRK. HR 36/28



‹rân flah›n›n kardefli Melik Mansur, Osmanl› Devleti vatandafll›¤›na kabulünden ve kendisine bir ev
tahsisinden dolay› çok memnun olmufltur. Melik Mansur, o¤lunun ve day›s› Celâlüddevle'nin de
Osmanl› tabiiyyetine kabulünü arzu etmektedir. Kendisi ‹rân yönetiminden rahats›zl›¤›n› belirterek,
Müslüman milletlerin aralar›ndaki ayr›l›ktan da flikayette bulunmufltur. ‹slam milletlerinin da¤›n›kl›k-
lar› sebebiyle Avrupa devletleri siyaseten Müslümanlara üstünlük sa¤lamaktad›r. Onun için bütün
Müslümanlar›n Osmanl› idaresi alt›nda toplanmalar›n›n olumlu sonuçlar do¤uraca¤›n› bildirmifltir. 

Melik Mansour, the brother of Persian Shah, is very pleased that he is accepted to the Ottoman c-
itizenship and a house is assigned to himself.

He desires the acceptance of his son and his uncle Celalüddevle to the Ottoman citizenship.
Expressing his uneasiness from Persian rule, he has also complained of discrimination among the

Islamic nations. European countries have politically advantageous on the Islamic ones because their
separation. In his opinion, it will be good for all Muslims to come together under the Ottoman rule.
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Sultan II. Abdülhamid Han, 27 Ocak 1909, BOA. MV 124/22
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‹rân'dan gördükleri
zulümden flikâyette

bulunan Selmas 
ahalisinin Osmanl›
Devleti'ne ilticalar›.

Demand of the 
inhabitants of

Selmas who suffer
from oppression in

Persia for taking
refuge in the

Ottoman State.
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Meclis-i Vükelâ müzâkerât›na mahsûs zab›t varakas›d›r.
Târih

5 Muharrem sene [1]327
Hulâsa-i Me’âli

Selmas k›t‘as›nda sâkin ahâlînin ‹rân'da dûçâr oldu¤u mezâlimden dolay› Hükûmet-i Seniyye'ye dehâlet
eylediklerinden bahsle ahâlî-i merkûmenin kabûl-i dehâletleri istid‘âs›n› hâvî Selmas ‹ttihâd ve Terakkî
Cem‘iyyeti ile Encümen-i Müfettifl-i Millî ve F›rka-i Mücâhidîn imzâlar›yla atebe-i ulyâ-y› mülûkâneye keflîde
olunan telgrafnâmenin irsâliyle keyfiyyetin müzâkeresi irâde-i seniyye iktizâ-y› âlîsinden bulundu¤unu mü-
belli¤ tezkire-i husûsiyye k›râ’et olundu.

Karâr›

Selmas ahâlîsinin flikâyet-i vâk›as› flâyân-› dikkat ve câlib-i merhamet olup ancak bunlar›n kabûl-i dehâlet
ve himâyetleri ‹rân hudûdunda kuvve-i kâfiye tahflîdine mütevakk›f ve bu da mevsim-i flitâda pek müflkil
ma‘ahâzâ Hükûmet-i Seniyye taraf›ndan bu yolda bir tedbîr ittihâz› cihetine gidilse baz› devletler taraf›ndan
flikâyât vukû‘u melhûz ve muhtemel bulundu¤undan mukaddemâ vârid olan telgrafnâmeleri üzerine ahâlî-i
merkûmeye bi'l-vâs›ta teblî¤ k›l›nd›¤› vechile Hükûmet-i Osmaniyye'nin taht-› tâbi‘iyyetinde yaflamak içün
memâlik-i Osmaniyye'ye hicret ve o civârda bulunan me’mûrîn-i Devlet-i Aliyye'ye mürâcaat eyledikleri hâlde
kendileri himâye ve haklar›nda teshîlât-› mümkine irâ’e ve hudûddan uzakca mahallerde arâzî-i emîriyyeden
idârelerine kâfî meccânen arâzî i‘tâ olunarak emr-i iskân ve îvâlar›na sarf-› mesâ‘î olunaca¤›n›n Selmas fie-
hbenderli¤i vâs›tas›yla bu def‘a da müsted‘îlere teblî¤ etdirilmesinin Hâriciye Nezâreti'ne ifl‘âr› ve lâz›m gelen
me’mûrîn-i mülkiyeye ma‘lûmât verilmek üzere keyfiyetin Dâhiliye Nezâreti'ne teblî¤i tezekkür k›l›nd›.

[27 Ocak 1909], BOA. MV 124/22



Selmas halk›, ‹rân'da gördü¤ü bask›dan dolay› Osmanl› Devleti'ne iltica talebinde bulunmufltur. Bu fle-
kilde Osmanl› hakimiyeti alt›nda yaflamak isteyen Selmasl›lar kendilerine yak›n Osmanl› memurlar›na
müracaat ederek ve mümkün oldu¤unca huduttan uzak mahallere yerlefltirileceklerdir. Ayr›ca kendile-
rine devlet arazisinden karfl›l›ks›z olarak yeteri kadar arazi verilecek ve yard›mda bulunulacakt›r.

Exposed to oppression in Persia, the inhabitants of Selmas has demanded to take refuge in the
Ottoman State. Wanting to live under the rule of the Ottoman State, the inhabitants of Selmas are to ap-
ply for the Ottoman officials near themselves and to be located in places far from the borders.

Furthermore, the official lands are to be given to them without cost and they will be assisted.
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Sultan Abdülaziz Han, 5 Eylül 1865, BOA. ‹. Hâriciye 12463



M20

Sivas'tan Rusya'ya
göç eden Rum
ailelerin tekrar

Osmanl› Devleti'ne
dönmeleri için yol
harçl›¤› verilmesi.

Grant of money to
the the Greek 

families who had
migrated from Sivas

to Russia and are
now returning back

to the Ottoman
State.
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Atûfetlü efendim hazretleri
Bin sekiz yüz altm›fl dört sene-i milâdiyyesinde Sivas'dan Rusya memâlikine nakl ve hicret etmifl olan

Rum milletinden otuz aded familyan›n bu kere yine zîr-i cenâh-› müstelzimü'l-felâh-› saltanat-› seniyyeye
ilticâ ve dehâlet ve vatan-› aslîlerine ric‘at emel ve arzûsunda bulunmufl olduklar›na ve kendüleri bî-kudret
bulunduklar›na binâ’en yol harcl›¤› olarak Tiflis flehbenderi ma‘rifetiyle bunlara tevzî‘ olunmak üzere yir-
mi befl bin gurufl at›yye-i seniyye ihsân› muvâf›k-› merhamet-i âliye-i cenâb-› flehriyârî görünür ise de ol
bâbda her ne vechile emr u fermân-› ›nâyet-unvân-› hazreti flehinflâhî fleref-sünûh ve sudûr buyrulur ise
ana göre hareket olunaca¤› beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd› efendim.

Fî 12 R. sene 1282

Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Zîver-i dest-i i‘zâz olan iflbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleri manzûr-› flevket-mevfûr-› hazreti pâdiflâhî

buyurulmufl ve zikrolunan at›yye-i seniyyenin i‘tâs› sâniha-pîrâ-y› sudûr buyrulan emr u fermân-› ihsân-
beyân-› cenâb-› cihânbânî îcâb-› âlîsinden bulunmufl olma¤la ol bâbda emr u fermân hazreti veliyyü'l-
emrindir.

Fî 13 R. sene 1282 / [5 Eylül 1865], BOA. ‹. Hâriciye 12463



Sivas'tan Rusya'ya göç eden otuz kadar Rum aile, tekrar Osmanl› Devleti'ne s›¤›nmak istemifller-
dir. Yeterli imkâna sahip olmad›klar›ndan kendilerine yol masraf› olarak Tiflis'teki Osmanl› Devle-
ti temsilcisi arac›l›¤›yla ihtiyaçlar› olan para verilsin.

Approximately 30 Greek families who had migrated from Sivas to Russia have requested to re-
turn back to the Ottoman State. Necessary allowance is to be given to them through the Ottoman
representative in Tiflis.

\ GÖKKUBBE ALTINDA B‹RL‹KTE YAfiAMAK 228
Belgelerin Diliyle Osmanl› Hoflgörüsü



M21

Sultan II. Abdülhamid Han, 1 Ekim 1906, BOA. Y. PRK. ASK 241/80_1
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Bulgar zulmü 
sebebiyle

Bulgaristan'daki
Göklen köyü
halk›ndan üç

Rum'un Osmanl›
Devleti'ne ilticalar›.

Demand of the 3
Greek people from

the village of
Göklen, Bulgaria,
who suffer from

Bulgarian 
oppression for 

taking refuge in the
Ottoman State.
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Baflkitâbet'e Dokuzuncu F›rka-i Hümâyûnlar› Kumandanl›¤›'ndan flifre

Bulgaristan'›n Göklen karyesi ahâlîsinden ve Rum milletinden üç flahs›n emâret Bulgarlar›ndan gördük-
leri mezâlim ve tazyîkâta binâ’en hatt-› imtiyâz›n Dolen m›nt›kas›nda kâ’in Ayvaztepe karakoluna ilticâ ve
zîr-i cenâh-› müstelzimü'l-felâh-› saltanat-› seniyyeye arz-› dehâlet etmeleriyle hükûmet-i mahalliyeye tes-
lîm olunduklar› ma‘rûzdur. Fermân.

Fî 12 fia‘bân sene [1]324 ve fî 17 Eylül sene [1]322
Müflîr
‹brahim

Bir sûretinin Müflîr Edhem Pafla kullar›na tevdî‘ k›l›nd›¤› ma‘rûzdur. Fermân.
Fî 18 Eylül sene [1]322
Kullar›
As›m
[1 Ekim 1906], BOA. Y. PRK. ASK 241/80_1



Bulgaristan'›n Göklen köyü halk›ndan ve Rum milletinden üç kifli, Bulgarlardan gördükleri me-
zâlim ve bask› sebebiyle Dolen m›nt›kas›nda bulunan Ayvaztepe Karakolu'na giderek Osmanl› Dev-
leti'ne iltica etmifllerdir.

The 3 Greek people from the village of Göklen, Bulgaria, who suffer from Bulgarian oppression
have taken refuge in the Ottoman State and they are to apply for the Police-Station of Ayaztepe in
the district of Dolen.
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Sultan II. Abdülhamid Han, 21 Aral›k 1881, BOA. MV 225/20
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Tunuslu Urban 
reislerinden Ali bin

Halife ve Hüseyin
bin Müs'i adl› 

komutanlar ile 
beraberindekilerin
Osmanl› Devleti'ne

ilticalar›.

Demand of Ali bin
Halife and Hüseyin

bin Musi, the
Tunisian 

commanders, and
their men for taking

refuge in the
Ottoman State.
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Zabt-› Çarflamba: fî 29 Muharrem sene [12]99 ve fî 9 Kânûn-› evvel sene [12]97
[21 Aral›k 1881]

Tunus sergerdelerinden Ali bin Ammâr'›n k›rk befl atl› ile dehâlet etmesine mebnî Humus san-
ca¤›na gönderildi¤i ve urbân ru’esâs›ndan meflhûr Ali bin Halîfe ve Hüseyin bin Müs‘î nâm serger-
deler taraf›ndan gönderilen tahrîrâtda Karvân muhârebesinde haylîce flehîd verdikleri ve metbû‘-›
mu‘azzamlar› olan saltanat-› seniyyenin zîr-i cenâh›na ilticâ içün familya ve kabîleleriyle hudûda bir
günlük mesâfede vâk›‘ mahalle geldiklerinden bahsle ruhsat taleb olunmas› üzerine Tunus'da istik-
râr-› âsâyifle sarf olunmakda bulunan mesâ‘înin netîcesine intizâren perîflân olmamak içün bulun-
duklar› mahalde kalmalar› ve fakat kendülerini bir gûne tehlikede görürler ise hemân gelmeleri bil-
dirildi¤i beyân›yla istîzân› ve bunlar gelüp de mehmâ-emken i‘âflelerine mecbûriyet görünür ise
me’zûniyet i‘tâs› lüzûmunu mutazamm›n Trablusgarb Vilâyeti'nden vârid olan telgrafnâme kuman-
dan›n ifl‘âr› üzerine Harbiye Nezâreti'nin tezkiresiyle ma‘an k›râ’et olundu. Bu bâbda cereyân eden
müzâkerât›n netîcesinde e¤erçi bunlar›n flimdilik bulunduklar› yerlerde kalmalar› içün cânib-i vilâ-
yetden vukû‘ bulan teblîgât münâsib ise de kendülerini tazyîkda görüp de Trablus'a hicret eyledik-
leri hâlde mümâna‘at etmek de kâbil ve flân-› âlîye muvâf›k olamayaca¤›na ve ma‘a-hâzâ bunlar›n
elli bin nüfûsdan ziyâde olduklar› telgrafnâmede beyân olunmas›na nazaran ileride bir f›rsat bulup
da yine Tunus'a avdet edecek olurlar ise Frans›zlar›n yeniden sadâ‘ ve flikâyâta kalk›flmalar›yla müfl-
kilât ve netâyic-i muz›rray› müstelzim olaca¤› cihetle buras› fevka'l-gâye flâyân-› dikkat göründü¤ü-
ne binâen bir tarafdan cihet-i askeriyece hudûdun mahfûz›yyetine âid tedâbîr-i lâz›menin ittihâz›y-
la berâber bunlar hicret edecek olduklar› hâlde evvel emrde ba‘dehû Tunus'a avdet edememeleri
içün re’îslerinden te’mînât-› kaviyye istihsâliyle hudûda uzakca mahallere gönderilmeleri ve içlerin-
de tedârik-i akvât-› yevmiyeden âciz olanlar bulundu¤u ve mecbûriyet göründü¤ü hâlde mümkin
mertebe bu misillülerin i‘âfleleri tabiî oldu¤u beyân›yla vilâyete cevâben telgrafnâme-i sâmî yaz›l-
makla berâber Harbiye Nezâreti'ne de teblî¤-i karâr olunmas› tensîb edildi.

Fi 29 Muharrem 1299 / [21 Aral›k 1881], BOA. MV 225/20



Karvan Savafl›'ndan sonra yaklafl›k elli bin kifliyle iltica talebinde bulunan Urban reislerinden Ali
bin Halife ile Hüseyin bin Müs'i adl› komutanlar Tunus'ta istikrar sa¤lan›ncaya kadar s›n›rdan uzak
mahallere yerlefltirilsin ve geçimleri için her türlü yard›m yap›ls›n.

Ali bin Halife and Hüseyin bin Musi, the Tunisian commanders, who ask for taking refuge in
the Ottoman State together with approximately 50000 persons are to be located in places far from
the border until the security is ensured in Tunis and to be helped.
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Sultan II. Abdülhamid Han, 27 Nisan 1898, BOA. A. DVN. NMH 34/2_4
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Yapt›klar›ndan
piflman olan Ermeni

komite reislerinin
iltica taleplerini

bildiren mektup.

Letter of repentance
written by the

heads of the
Armenian 

committee.
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BÂB-I ÂLÎ
Dâire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-› Hümâyûn

(Terceme)
Atebe-i süreyyâ-mertebe-i Hazreti pâdiflâhîye dehâletnâme-i çâkerânemizdir
Mücerred zât-› Hazreti mülûkânelerinin âmâl-i hayriyyet-ifltimâl-i teba‘a-perverîleri ve eltâf-› âdilâ-

ne-i flehriyârîleri âsâr-› bâhiresinden olmak üzre memâlik-i mahrûse-i flâhânelerinin sa‘âdet ve ma‘mû-
riyyeti u¤urunda mütevâliyen ittihâz buyrulan tedâbîr-i hakîmâne ve icrâât-› mehâsin-gâyât-› seniyye sâ-
yesinde her gûne sû-i isti‘mâlât›n men‘i çâresi istikmâl edilmifl olmakla berâber her s›n›f teba‘a-i sâd›ka-
lar›n›n esbâb-› huzûr ve refâh› istihzâr ve hukûk-› mahsûsalar› her dürlü tecâvüzâta karfl› taht-› te’mîne
al›nm›fl ve ez-cümle Ermeni teba‘a-i sâd›kalar› hakk›nda dahi bir çok eltâf-› aliyye-i cenâb-› pâdiflâhîleri
râygân buyrulmufl oldu¤undan hey’et-i ubeydânemiz Ermeni kullar› ile birlikde bilcümle niyyât ve te-
flebbüsât-› hayriyye ve umrân-perverâne-i mülûkânelerinin hayyiz-i fi‘le gelmesine ve ‹slâm ve Ermeni
milletleri beyninde mine'l-kadîm mevcûd olan râb›ta-i vatandâflînin tecdîd ü tahkîmiyle Devlet-i Aliyye-
lerinin dâhilen kuvvet ve flevketinin tevâfürüne ve hâricen dahi her gûne tehlikeden masûniyyetine has-
be's-sadâka çal›flmakdan gerü durmayaca¤›m›z› velhâs›l bilcümle makâs›d-› hayriyye ve emr u fermân-›
hazreti flehriyârîlerine tevfîkan sâd›kâne ve cânsipârâne sa‘y ü gayretde asla kusûr etmeyece¤imizi arz u
beyân eyleriz. Zâten öteden berü maksad-› ubeydânemiz bu merkezde bulunmufl olup baz› müfsidlerin
neflriyât-› kâzibeleri ne olur ise olsun flu maksad-› sâd›kâne-i ubeydânemiz dâ’imâ bu merkezde kala-
cakd›r. Elhâs›l Ermeni sâd›k kullar›n›n arzûsu ve müsted‘iyât› taht-› âlî-baht-› cenâb-› flehriyârîlerinin
z›ll-i zalîlinde ve zîr-i tâbi‘iyyet-i müstecmi‘u'l-mefharet-i hazreti pâdiflâhîlerinde eltâf-› flâhâneleriyle
perverde olmakdan ibâret olma¤la ol vechile lutfen mesrûr buyrulmakl›¤›m›z› ›nâyât-› aliyye-i cenâb-›
mülûkânelerinden niyâz ve istid‘â eyleriz.

Paris, Fî 27 Nisan, sene 1898 
[imzâlar]

‹flbu dehâletnâme tercemesi Ermenice olan asl›na 
muvâf›k idü¤ü tasdîkan ma‘rûzdur.

Fî 27 Nisan sene 1898
Bülbülyan Ki¤ork

Numara: 406
‹flbu dehâletnâme zîrinde mevzû‘ imzân›n Bülbülyan Ki¤ork Efendi'nin imzâs› oldu¤u ve mûmâ-

ileyhin mezkûr imzây› saltanat-› seniyyenin Paris Baflflehbenderi s›fat›yla hâz›r bulundu¤umuz
hâlde bizzât vaz‘ eyledi¤i tasdîk k›l›n›r.

Paris Baflflehbenderi kullar›
Veliyyüddin fiemsi
Fî 27 Nisan sene 1898, BOA. A. DVN. NMH 34/2_4

A. Amadoni Liyon H›raçya K. M›hitarof A. Kirkoryaniç

K. Milehyan Y. Masisyan fi. Kananyan



Bizler Ermeni milleti olarak Osmanl› padiflahlar›n›n di¤er teba‘aya oldu¤u gibi, Ermenilere de pek çok
lütuf ve ihsanda bulunduklar›na flahidiz. Zaten ‹slâm ve Ermeni milletleri aras›nda eskiden beri dostluk
münasebetleri mevcuttur. Baz› bozguncular›n yalan sözlerine ra¤men biz Osmanl› Devleti'nin hizmetinde
sâd›kane çal›flmaktan geri durmayaca¤›z. Zira Osmanl› uyru¤unda olmak, bizim için bir iftihar vesilesidir.

As the Armenian nation, we are witnesses that the Ottoman Sultans have done favours to the
Armenians just as do the other nations. Moreover, there have been relations of friendship between Muslim
and Armenian nation since the past.

In spite of the false words of rebels, we will continue loyally to serve the Ottoman State for we are
proud of being Ottoman citizens.
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Sultan II. Abdülhamid Han, 27 Nisan 1898, BOA. A. DVN. NMH 34/2_3
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Yapt›klar›ndan
piflman olan Ermeni

komite reislerinin
iltica taleplerini

bildiren Ermenice
mektup.

Letter in Armenian
written by the 

repentant heads of
the Armenian 

committee asking
for taking refuge in
the Ottoman State.
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Sultan II. Abdülhamid Han, 20 Temmuz 1904, BOA. Y. PRK. UM 70/33_1



M25

Genç Sanca¤›'n›n
Akças›rt köyünden

on üç Ermeni
eflk›yas›n›n

piflmanl›klar›ndan
dolay› affedilerek
iskan edildikleri.

Settlement of the 13
repentant Armenian
rebels in the village

of Akças›rt, the
sandjak of Genç,

who are forgiven by
the Sultan.
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YILDIZ SARÂY-I HÜMÂYÛNU
Baflkitâbet Dâiresi

Mufl'dan flifre.

Hânelerini ihrâk ile cebele ç›kan Ermeni eflk›yâs›ndan ve Genc sanca¤›[na] tâbi‘ Talori mevki‘ine
karîb Akcas›rt karyesinden on üç nüfûs zükûr nâdimen bu kere Mufl'a gelerek arz-› dehâlet
eylemelerine mebnî isimleri eflk›yâ defterlerine bi't-tescîl râygân buyrulan afv u ›nâyet-i cenâb-› pâ-
diflâhîye vukû‘-› mazhariyyetleri teblî¤ ve bu s›rada cümlesi taraf›ndan da‘avât-› kudsiyet-âyât-›
cenâb-› flehinflâhî tekrâr olunmufl oldu¤u ve kendüleri berây-› iskân me’vâlar›na derdest-i i‘zâm bu-
lundu¤u ma‘rûzdur. Fermân.

Fi 7 Temmuz sene [1]320
Bitlis Vâlîsi
Ferid
[20 Temmuz 1904], BOA. Y. PRK. UM 70/33_1



Mufl'un Akças›rt köyünden on üç Ermeni evlerini yakarak da¤a ç›km›flt›r. Daha sonra piflman
olduklar› için padiflah›n aff›na mazhar olmufl ve iskan edilecekleri yerlere gönderilmifltir.

Burning their houses, the 13 Armenian rebbels in the village of Akças›rt, Mush had escaped to
the mountain. Then, they have been forgiven by the Sultan as they repented and they have been
sent where they will be settled.
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M26

Sultan II. Abdülhamid Han, 16 fiubat 1908, BOA. Y. PRK. ASK 254/67_3



M26

Abdülaziz 
ibnü'r-Reflid'in

küçük o¤lu
Suûd'un Osmanl›

Devleti'ne 
s›¤›nmas›.

Demand of Suud,
the little son of

Ibnü’r-Reshid, for
taking refuge in the

Ottoman State.
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Baflkitâbet'e Medîne-i Münevvere Muhâf›zl›¤›'ndan flifre.

Merhûm Abdülaziz ibnü'r-Reflîd'in küçük mahdûmu Su‘ûd, hakk›ndaki sû-i kasddan nâflî
day›lar› Hamûd es-Sübhân taraf›ndan kaç›r›larak refâkatlerinde elli kadar Hecinli ile bu gün Belde-i
Tâhire'ye muvâsalet etmifl ve do¤ruca flebeke-i Resûlullâh'a sar›larak flevket-meâb efendimiz hazret-
lerinin ât›fet ve merhamet-i z›llu'llâhîlerine ilticâ ve dehâlet etmifl oldu¤u ma‘rûzdur. Fermân.

Fî 25 Kânûn-› Sânî sene [1]323
Vusûlü fî 13 Muharrem sene [1]326 ve fî 3 fiubat sene [1]323
Birinci Ferîk
Osman
[16 fiubat 1908], BOA. Y. PRK. ASK 254/67_3



Abdülaziz ibnü'r-Reflid'in küçük o¤lu Suûd, kendisine yap›labilecek sû-i kasd dolay›s›yla Medi-
ne'ye gitmifl ve Osmanl› Devleti'ne s›¤›nm›flt›r.

Fearing from assasination, Suud, the little son of Ibnü’r-Reshid, has gone to Medine and has tak-
en refuge in the Ottoman State. 
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M27

Sultan V. Mehmed Reflad Han, 26 fiubat 1911, BOA. DH. SN. THR 18/62_1



M27

Polonezköylülerin
Polonya

vatandafll›¤›ndan
vazgeçerek Osmanl›
vatandafll›¤›n› kabul

etmeleri.

Acceptance of the
inhabitants of

Polonez Köy to the
Ottoman 

citizenship giving
up the Polish 

citizenship.
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BÂB-I ÂLÎ
Dâire-i Sadâret
Tahrîrât Kalemi
2506

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesine
Devletlü efendim hazretleri
Be¤koz kazâs› dâhilinde vâk›‘ Polonez karyesi ahâlîsi tekâlîfden müstesnâ oldu¤u hâlde flimdiye

kadar mükellefât-› emîriyyenin i‘tâs›na mecbûr tutulduklar›ndan ve i‘lân-› Meflrûtiyetden sonra
tâbi‘iyyet-i Osmâniyye'yi kabûl eylediklerinden bahs ile ba‘d-ez-în tekâlîf-i emîriyyeyi muntazaman
te’diye etmek üzre kendilerinden aran›lmakda olan bakâyân›n al›nmamas› ve zirâ‘at etdikleri
arâzînin mutasarr›f› Prens Adam nâm›na mu‘âmele-i intikâliyyesinin icrâs› istid‘âs›na dâir karye-i
mezkûre ahâlîsi taraf›ndan verilen arzuhâl ve bi'l-muhâbere Mâliye ve Hâriciye ve Defter-i Hâkânî
Nezâret-i Celîle ve Aliyyelerinden vârid olan tezâkir üzerine fiûrâ-y› Devlet Mülkiye Dâ’iresi'nden
i‘tâ ve Meclis-i Vükelâ'da mütâla‘a olunan mazbatada dermiyân olundu¤u vechile mezkûr Polonez
karyesi esâsen Fransa Devleti teba‘as›ndan David Glavani zevcesi Anna bint-i Perviho'dan verese-
sine intikâl eden ve Bezm-i Âlem Vâlide Sultân Vakf›'ndan Yeni Çiftlik arâzîsinden bir k›t‘ada dört
bin dönüm icâreli çal›l›k ile befl k›t‘ada bin dönüm öflürlü tarla olarak Prens ‹stanislas Çartorski
nâm›na ba‘de'l-ferâ¤ mu‘âmelesi Haz‹rân sene [12]98 dâ’imî defterine idhâlen sened-i hâkânî ver-
ilen yer oldu¤u gibi mûmâ-ileyh Prensin münkar›z Lehistan kral› mensubîninden ve Polonezler de
an›n tevâbi‘inden olup bu hâlde mezkûr çal›l›k ve tarlalar kayden Prens'in uhdesinde görünmekde
oldu¤u Defter-i Hâkânî Nezâret-i Aliyyesi'nden bildirilmifl ve sûret-i ifl‘âra nazaran karye-i mezkûre
arâzîsi içün karye teflkîlinden mukaddem Prens Çartorski nâm›na senedât-› hâkâniyye i‘tâ k›l›nd›¤›
anlafl›lm›fl oldu¤undan senedât-› mezkûrenin hâvî oldu¤u arâzînin müteveffâ-y› mûmâ-ileyhin vere-
sesine mu‘âmele-i intikâliyyesinin icrâs› ve karye-i mezbûre ahâlîsinin zikrolunan arâzî hâricinde
arâzî-i emîriyyeden i‘mâr ve ihyâ etmifl olduklar› yerler var ise anlar›n da bi'l-mesâha sebt-i defter
edilerek kezâlik nizâm› dâ’iresinde bedelât-› misliyye ile kendilerine tefvîz edilmesi ve mâdâm ki ora-
da mütemekkin Polonezler inflâ etdikleri hâneler ve müteferriât›yla zirâ‘at eyledikleri tarlalar kendi-
lerinin olmayup mûmâ-ileyh Prensin oldu¤unu beyân etmekdedir, o hâlde mezkûr emâkin ve
müsakkafât-› sâ’ire ile müfltemilât›n›n verese nâm›na nizâmen mukâta‘a-i zemîne rabt olunarak
baflkaca senedât-› tasarrufiyye i‘tâs› ma‘a-hâzâ oras› karye hâline ifrâ¤ edilmifl ve bir karye arâzîsinin
topdan bir flah›s uhdesinde görünmesi gayr-i câ’iz bulunmufl oldu¤undan kurb ve civâr›nda bulu-
nan yerlerden münâsib mahallerin ilhâk› ile mezkûr Polonez karyesi bi't-tevsî‘ intihâb-› ahâlî ile bir
muhtâr ve ihtiyâr hey’eti ta‘yîn ve'l-hâs›l bir karye hakk›ndaki mu‘âmelât›n tatbîk ve icrâ edilmesi
ve orada mütemekkin Polonezler esâsen teba‘a-i Devlet-i Aliyye'den ma‘dûd olmas›na ve usûl-i
Meflrûtiyetin te’essüsünden sonra sekene-i mezkûrenin ecnebîlik iddi‘âs›ndan kat‘iyyen ferâ¤at et-
diklerini ve teba‘a-i Osmâniyye-i sâ’ire gibi ba‘d-ez-în her dürlü tekâlîfi i‘tâ ve hizmet-i askeriyyeyi
îfâ edeceklerini sâlifü'l-beyân arzuhâlde ta‘ahhüd etmelerine nazaran meselenin bu cihetden ehem-
miyyeti zâ’il olmakla berâber ileride müflkilâta mahal kalmamak üzere içlerinden tâbi‘iyyet-i
Osmâniyye'lerine âid mu‘âmelât› henüz îfâ etmemifl olanlar var ise bunlara dahi tezâkir-i
Osmâniyye i‘tâs› ve oran›n âsâyifl ve inzibât›n›n Emniyyet-i Umûmiye Müdîriyyetince te’mîni es-
bâb›n›n istikmâli münâsib ve îcâb-› hâl ü maslahata muvâf›k göründü¤ünden ve bakâyân›n afv›
bahsine gelince tarîk bedelât-› nakdiyyesinin üç yüz yirmi üç senesi nihâyetine kadar olan bakâyâs›
afv olunmufl ve bedelât-› askeriyye bakâyâs›n›n afv› hakk›nda fiûrâ-y› Devletce ahîren ittihâz olu-



Daha önceleri (Polonyal›)Prens Çartorski ad›na bir arazi olarak kayd› bulunan Beykoz'a ba¤l› Polo-
nezköy halk›, Meflrutiyetin ilan›ndan sonra, yabanc›l›k iddias›ndan tamamen vazgeçerek Osmanl› tabi-
iyetini kabul etmifllerdir. Aralar›nda henüz nüfus cüzdan› almam›fl olanlara kimlik verilecektir. Emni-
yet-i Umumiye Müdüriyeti'nce asayifl ve intizamlar› temin edilecek ve kendileri ödemeleri gereken ver-
gilerini düzenli olarak ödeyeceklerdir. Geçmifl dönemlerden kalan vergi borçlar› affedilecektir.

The inhabitants of Polonez Köy, Beykoz who reside on a land registered on behalf of Prince Çartorski
exactly accepted the Ottoman citizenship giving up claim of Polish citizenship after the proclaimation
of the Meshrutiyet (the Constitution).

The Ottoman identity book will be given to those who have not received it. Their security will be
ensured by the Department of Public Security and they will pay their taxes regularly. Furthermore, their
debts and military service remaining from the past have been forgiven.

nan mukarrerâta binâ’en Mâliye Nezâret-i Celîlesince kaleme al›nan mâdde-i kânûniyye lâyihas›n›n
mer‘iyyetine müte‘allik mu‘âmelât derdest-i icrâ bulunmufl olmas›na nazaran bunlardan aran›lan
bakâyâ hakk›nda baflkaca mu‘âmele îfâs›na mahal olmayup sâlifü'l-beyân bedelât-› nakdiyye ve
askeriyye bakâyâs› hakk›ndaki ma‘füvviyetden merkûmlar›n da istifâdeleri tabî‘î bulundu¤undan
ana göre icrâ-y› îcâbât› husûsuna meclis-i mezkûr karâr›yla bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-› pâ-
diflâhî fleref-sudûr buyrularak Mâliye ve Evkâf ve Defter-i Hâkânî nezâret-i celîle ve aliyyelerine
teblîgât icrâ ve Hâriciye Nezâret-i Celîlesi'ne de ma‘lûmât i‘tâ k›l›nma¤la nezâret-i celîlelerince de
îfâ-y› muktezâs›na himmet buyrulmas› siyâk›nda tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd› efendim.

Fî 26 Safer sene [1]329, fî 13 fiubat sene [1]326
Sadr-› a‘zam
Talat
[26 fiubat 1911], BOA. DH. SN. THR 18/62_1
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M28

Sultan V. Mehmed Reflad Han, 4 Ocak 1914, BOA. MV 232/104-1 



M28

Beykoz'a ba¤l›
Polonezköyü'nde,

okul, kilise ve 
üzerine bir çan

kulesinin 
yap›lmas›na izin

verilmesi.

Giving the 
permission to build
a school , a church,
and a bell tower  in

Polonez Köy,
Beykoz, Istanbul.
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‹râde-i Seniyye (Lâyiha)

Be¤koz kazâs›na tâbi‘ Polonez karyesinde Avusturya Devleti teba‘as›ndan Prens Adam
Çartorski'nin terk ü teberru‘ eyledi¤i befl bin yüz yirmi zirâ‘ murabba‘›ndaki arsa üstüne onar metre
tûl ve arz›nda ve sekiz metre irtifâ‘›nda ahflâb bir mekteb ile tûlen yirmi iki ve arzan sekiz buçuk ve
irtifâan on buçuk metre eb‘âd›nda yine ahflâb bir kilise ve sakaf› üstünde iki metre irtifâ‘›nda bir çan
mahalli inflâs›nda mahzûr olmad›¤›ndan iki bin gurufl k›ymetinde ve Bezm-i Âlem Vâlide Sultân
Vakf›'ndan olan mezkûr arsaya kânûn-› mahsûsuna tevfîkan senevî binde on gurufl hesâb›yla mukâ-
ta‘a-i zemîn tahsîs k›l›nmak ve mektebin inflâs›yla küflâd›nda Maârif-i Umûmiye Nizâmnâmesi'nin
yüz yirmi dokuzuncu mâddesi ahkâm›na ri‘âyet olunmak üzere mebhûsün-anh kilise ile mektebin
eb‘âd-› muharrere vech ile inflâs›na fiûrâ-y› Devlet ve Meclis-i Vükelâ karârlar›yla ruhsat verilmifldir.

Bu irâde-i seniyyenin icrâs›na Adliye ve Mezâhib ve Maârif ve Evkâf-› Hümâyûn nâz›rlar›
me’mûrdur.

[6 Safer 1332 / 4 Ocak 1914], BOA. MV 232/104-1



Beykoz'a ba¤l› Polonezköyü'nde, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakf›'na ait arsa üzerine okul, kilise ve
çan kulesinin yap›lmas›na izin verilmifltir. 

It is the permission given to build a school, a church, and a bell tower on the land belonging to Waqf
of Bezm-i Alem in Polonez Köy, Beykoz, Istanbul.
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BD1

Kanuni Sultan Süleyman Han, 15 A¤ustos 1565, BOA. Mühimme Defteri 5, hüküm 93



BD1

Kanunî Sultan
Süleyman'›n Fransa
kral›na gönderdi¤i;

‹ngiltere-Fransa
aras›ndaki iliflkilerin

düzelmesinden
duydu¤u 

memnuniyeti ifade
eden nâme-i
hümâyûnu.

Name-i hümayun
sent by Sultan
Süleyman the

Magnificent to
French King

François in which
He expresses His

pleasure to hear the
improvement of the

relations between
France and

England.
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Françe Pâdiflâh›na nâme-i flerîf ki

Fî 18 Muharrem sene 973
Hâliyâ dergâh-› sa‘âdet-destgâh ve bârgâh-› azamet-penâh›m›za -ki meflr›k-› neyyir-i ikbâl ve

makbel-i flifâh-i ekâsire ve ikbâldir- mektûbunuz vârid olup sa‘âdetlü âsitânemize envâ‘-› sadâkat
üzre dostlukda sâbit-kadem olup ve ol câniblere müte‘allik baz› ahbâr i‘lâm edüp ‹ngiltere kraliçe-
siyle mâbeyninizde vâk›‘ olan gavga ve husûmet safâ-y› mahabbete mübeddel olup sulh u salâh üzre
dostluk etdi¤inizi ifl‘âr eylemiflsiz. Mektûbunuzda her ne ki zikr olunmufl ise ve gelen âdeminizin
cevâb›n bâb-› mu‘allâm›zda olan ilçiniz her ne yüzden takrîr u beyân eyledi ise pâye-i serîr-i sa‘âdet-
masîrimize arz olunup ›tt›lâ‘-› hümâyûnumuz oldu. Vâk›‘â ol cânible adâvet üzre olup memleket ve
re‘âyânuz ink›lâba düflürmek münâsib de¤ildi. Tanzîm-i umûr-› memleket ve terfîh-i salâh-› hâl-i
ra‘iyyet içün ol cânible sulh edüp dostluk etdi¤iniz müvecceh tedârük etmiflsiz. Gerekdir ki nâme-i
flerîf varup vusûl buldukda dâyimâ ol taraflarda dostlar›n›zla hüsn-i zindegânî üzre olup a‘dân›zla
müdârâdan hâlî olunmaya -ki memleket ve re‘âyânuz ihyâs›na sebebdir- ve Ma¤rib diyâr›nda al›nan
geminizle tâcirlerinizi bî-kusûr metâ‘lar›yla zuhûra getürülmek içün ol diyâr›n hâkimlerine emr-i
hümâyûnumuz olup memleket ve vilâyetiniz re‘âyâs›na ve deryâda kendü hâllerinde ticâret üzre
yürüyen gemilerinize dahl olunmamak bâb›nda tenbîh ve te’kîd olunmufldur. Kâ‘ide-i kiflver-sitânî
üzre bu cânibden dostlu¤a ve ahde muhâlif bir husûsa r›zâ verilmez. Siz dah› yüce dergâh›m›za âbâ
vü ecdâd›n›z zamân›ndan berü vâk›‘ olan dostlu¤unuz muktezâs›nca ol taraflarda mu‘âhede-i
hümâyûnumuzu gere¤i gibi ri‘âyet edüp ahbâr-› s›hhat ve selâmetinizi atabe-i ulyâm›za i‘lâm etmek-
den hâlî olmayas›z.

[15 A¤ustos 1565], BOA. Mühimme Defteri 5, hüküm 93



Fransa kral›na mektup: 
Mektubunuz elime geçmifltir. Ba¤l›l›k ve dostlu¤unuzla birlikte ‹ngiltere kraliçesiyle aran›zda olan

kavga ve düflmanl›¤a son verdi¤inizi, bar›fl ve dostluk üzerine anlaflt›¤›n›z› bildirmiflsiniz. Bu hareketiniz
bizi son derece memnun etmifltir. Bununla birlikte Osmanl› Devleti ile Fransa Devleti aras›nda dostlu¤un
güçlendirilmesi için hiç bir fedakârl›ktan kaç›n›lmayacakt›r.

The letter to the French King:
I have recieved your letter. Having expressed your loyalty and friendship, you have reported that y-

ou have left the hostility between English Qeen and you and signed  treaties of  peace and friendship.
These treaties have made us pleased. We will do our best to support the friendship between the Ottoman
State and France.
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BD2

Kanuni Sultan Süleyman Han, 25 A¤ustos 1565, BOA. Mühimme Defteri 3, hüküm 1121



BD2

Kanunî Sultan
Süleyman'›n, Fransa
Kral› II. Fransuva'ya
gönderdi¤i iki ülke

aras›ndaki
dostlu¤un devam›na

dair nâme-i
hümâyûn.

Name-i hümayun
sent by Sultan
Süleyman the

Magnificent to
François II, the

French King, 
concerning the 
continuation of

friendship between
the two states.
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Yaz›ld›
Françe pâdiflâh›na nâme-i flerîf yaz›la ki

Hâliyâ âsitâne-i adâlet-penâh ve dûdmân-› nasfet-destgâh›muz -ki melâz-› ekâsire-i cihân ve
melce-i kayâs›ra-i devrândur- k›dvetü'l-ümerâ’i'l-milleti'l-Mesîh›yye Senyör Dö Lo nâm ilçiniz
vâs›tas›yla nâme-i sadâkat-mashûbunuz vârid olup kadîmden atebe-i aliyye-i sa‘âdet-medâr ve
südde-i seniyye-i gerdûn-iktidâr›muz ile musâfât üzre olan babanuz memleket ve vilâyetinizin ›s-
lâh› ve re‘âyâ vü berâyân›z›n istirâhatleri içün bir zamân adûnuz ile emn ü emân üzre olmak
fikrinde iken tedbîr, takdîre muvâf›k olmayup irâdet-i Hayyün lâ-yemût ile fevt olup siz dah›
perîflân-hât›r olma¤›n, flimdiye de¤in südde-i sa‘âdetime elçi gönderilmeme¤e bâ‘is oldu¤un ve
Dergâh-› Mu‘allâ ve bârgâh-› a‘lâm›z ile siz dah› atanuz gibi sadâkat ve ihlâs ve dostluk üzre olmak
aksâ-y› murâd›n›z idü¤in ve bu bâbda nâme-i hümâyûnumuz irsâl olunmas›n ve andan gayr›
nâmînüzde [nâmenizde] her ne derc u tahrîr olunup ve müflârun-ileyh âdeminüz dah› her ne takrîr
etmifl ise pâye-i serîr-i âlem-masîr-i husrevâneme arz u tesyîr olunup ilm-i flerîf-i âlem-flumûl-i
H›dîvânem muhît u flâmil olmufldur. ‹mdi hânedân-› muhalledü'l-ikbâl ve dûdmân-› müfleyyedü'l-
erkân›m›z ile dostluk murâd eden havâkîn-› musâdakat-âyînin tevkî‘ ve istid‘âlar› ma‘raz-› kabûlde
vâk›‘ olmak âdet-i kadîme-i selâtîn-i adâlet-âyîn olma¤›n, bu nâme-i ihlâs-meflhûnumuz irsâl olun-
du. Gerekdir ki vusûl buldukda siz dah› mâdâmki yüce ve azametlü âsitânemize silsile-i ittihâd ve
ihtisâs›n›z müstahkem olup dostluk flerâyit› ri‘âyet[in]de kemâ-yenba¤î sâbit-kadem olas›z. Cenâb-›
celâlet-me’âb›muz taraf›ndan dah› mer‘î tutulup h›lâf›na cevâz gösterilmez.

[Fî 28 Muharrem sene 973 / 25 A¤ustos 1565], BOA. Mühimme Defteri 3, hüküm 1121



Fransa Kral› II. Fransuva'n›n annesinin, düflmanlar›na karfl› Kanunî Sultan Süleyman'dan yard›m
istemesi üzerine Fransa kral›na gönderilen nâme-i hümâyûn: 

Siz de atan›z gibi bizimle sadakat, samimiyet ve dostluk üzere oldu¤unuz takdirde her türlü
yard›m› yapaca¤›z ve bu dostlu¤a ayk›r› hiç bir harekete izin vermeyece¤iz.

The name-i hümayun sent in reply to the demand of the mother of François II, the French King,
on behalf of her son from Sultan Süleyman the Magnificent for support against His enemies:

As long as you remain ally of us as your ancestors do, we will support you and we do not let
any opposite action to this friendship.
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Kanuni Sultan Süleyman Han, 25 A¤ustos 1565, BOA. Mühimme Defteri 5, hüküm 161
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Portugal kral›na nâme-i flerîf yaz›la ki

Fî 28 Muharrem sene 973
Hâlâ südde-i seniyye-i devlet-penâh ve atebe-i aliyye-i sa‘âdet-destgâh›m›z[a] -ki merci‘-i havâkîn-›

nâmdâr ve melce-i selâtîn-› zevi'l-iktidârd›r- k›dvetü a‘yâni'l-milleti'l-Mesîh›yye âdeminiz Nikola
vâs›tas›yla mektûb-› sadâkat-mashûbunuz vârid olup mazmûn-› ihlâs-meflhûnunda bundan akdem ken-
di cânibinizden ve diyâr-› Hindistân'da vâk›‘ olan kâ’immakâm›n›zdan bâb-› mu‘allâm›za vârid olan
mekâtîbin mazâmîninde münderic olan husûsât ki “memâlik-i mahrûsemiz hâkimleri ile diyâr-›
Hindistân'da vâk›‘ olan vilâyetinizin emn ü emân› bâb›nda âsitân-› adâlet-unvân›m›z ile murâd olunan
dostluk içün mu‘teber kâs›d›n›z gelme¤e isticâze-i hümâyûn etdi¤inizde yüce dergâh›m›za arz-› mahab-
bet ü ihlâs edenler hakk›nda ulüvv-i himmet-i flâhânemiz masrûf ve ma‘tûf olageldi¤i üzre ilçinüz
gelme¤e icâzet-i hümâyûnumuz olup ol bâbda nâme-i sa‘âdet-nümûnumuz irsâl olunmufl idi.
Vilâyetinüz bu‘d mesâfe ve yollar dah› mahûf u muhâtaralu olup vilâyetinüz halk› ile meflveret edinceye
de¤in ilçinüz bir m›kdâr te’hîre kalma¤la niyyet olunan dostluk ahvâlinde ifltibâh olunmaya, ilçimiz irsâl
olunmak üzeredir. Varan âdemimiz isti‘câl üzre ahbâr-› meserret-âsâr ile irsâl oluna.” deyü ifl‘âr
eylemiflsiz. Mektûbunuzda her ne ki derc ü ›yân olunmufl ise ve gelen âdeminizin cevâb› ne ise bi-
tamâmihî rikâb-› zafer-intisâb›m›za arz olunup ilm-i flerîf-i cihân-ârâm›z muhît ve flâmil olmufldur. Eyle
olsa sa‘âdetlü bâb›m›z dâ’imâ meftûh ve mekflûf olup kimesnenin gelüp gitmesine men‘ u redd olmayup
Hak Sübhânehu ve Te‘âlâ hazretlerinin ulüvv-i ›nâyeti ile flimdiki hâlde Hilâfet-i rûy-› zemîn kabza-i
tasarruf ve iktidâr›m›zda olup flark ve garb›n re‘âyâs› cenâh-› devletimizle müstez›ll olup dâyimâ re‘âyâ
hakk›nda mezîd-i merhamet-i flâhânemiz mebzûl oldu¤una binâ’en ol câniblerde olan re‘âyâ ve tüccâr›n
refâheti içün mâdâm ki murâd olunan dostlukdan ferâgat olunmayup diyâr-› Hindistân'da ve Cezâyir
taraf›nda ve sâyir ol havâlîde olan memâlik-i mahrûsemiz re‘âyâs› ve tüccâr› ile deryâ yüzünden ve kara
cânibinden emn ü emân üzre olas›z. Memâlik-i Mahrûsemiz hâkimlerine dah› tenbîh olunmufldur ki
ilçinüz gelüp dostlu¤unuz ahvâli mukarrer oluncaya de¤in ol taraflarda emn ü emâna muhâlif ve murâd
olunan dostlu¤a mugâyir vaz‘ eylemeyeler. Hâlen gelen ilçinüz te’hîr olunmayup hüsn-i icâzet-i flerîfimiz
karîn-i hâli olup nâme-i mekremet-âsâr›m›z ile yine ol cânibe irsâl olundu. Gerekdir ki varup vusûl bul-
dukda ›slâh-› ahvâl-i ra‘iyyet ve tanzîm-i umûr-› memleket içün menvî olan âmâl-i hayr-ittisâlinüz içün
irsâl olunacak ilçinüz te’hîr olunmayup irsâlinde sür‘at oluna ki tarafeynden dostluk ahvâli mukarrer
olup ol taraflar›n tüccâr ve re‘âyâs› ›zd›râb ve ink›lâbdan berî olup âsûde-hâl olalar.

[25 A¤ustos 1565], BOA. Mühimme Defteri 5, hüküm 161



Portekiz kral›na yaz›lan nâme:
Gönderdi¤iniz mektup bize ulaflt›. Aram›zda dostluk kurmak gayesiyle göndermek istedi¤iniz

elçinin gecikmifl olmas› dostlu¤umuza zarar vermez. ‹stedi¤iniz dostlu¤a karfl›l›k olarak Hindistan ve
Cezayir taraflar›nda denizde ve karada emniyet içinde olunuz. ‹yi iliflkilerin gelifltirilmesine ayk›r›
davran›fllarda bulunmamalar› için yöneticilerimize emir verdik. Elçinizi bir an evvel gönderin ki
dostlu¤umuzu kararlaflt›ral›m, halk ve tüccarlar s›k›nt› ve ›zd›raptan kurtulsunlar.

The name-i hümayun sent to the King of Portugal:
I have received your letter. The delay in sending the envoy of friendship do not cause harm to

our friendship. In reply to your demand for friendship, you can travel in the sea and land of Algeria
and India in security. We have ordered our executives not to let anyone behave contrary to the de-
velopment of good relations. Send your envoy urgently so that we create our friendship and  people
and merchants get rid of problems.
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Sultan III. Murad Han, 30 Mart 1576, BOA. Düvel-i Ecnebiye Defterleri 16/4, s. 3-8
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Dokuz yüz seksen üç senesinde merhûm Sultân Murâd Hân ibn-i Sultân Selîm Hân zamân-›
flerîflerinde Venedik dojuna verilen ahidnâme-i hümâyûn sâretidir.

Niflân-› hümâyun oldur ki;
fiimdiki hâlde ben ki sultânü's-selâtîn, bürhânü'l-havâkîn, tâc-bahfl-› husrevân-› rûy-› zemîn,

Sultân Murâd Hân ibn-i Sultân Selîm Hân ibn-i Sultân Süleymân Hân ibn-i Sultân Selîm Han'›m.
Hâlâ mefâhirü'l-ümerâi'l-›zâmi'l-‹seviyye, merâci‘u'l-küberâi'l-fihâm min tâ’ifeti'l-Mesîh›yye Vene-
dik doju ve sâ’ir be¤leri hutimet avâk›buhum bi'l-hayr dergâh-› sa‘âdet-destgâh›ma Yako Musuran-
so Kavaliyer Pro Korator nâm yarar ve mu‘temedün-aleyh âdemîsini elçi ta‘yin edüp arz-› ubûdiyet ü
ihlâs eyleyüp ve merhûm ceddim Sultân Süleymân Hân tâbe serâhu ve babam Sultân Selîm Hân
aleyhi'r-rahmetü ve'l-gufrân zamânlar›nda oldu¤u üzre dostluk ve mu‘âhede ve yüce dergâh›m ile
sulh u salâh olmak bâb›nda ›nâyet recâ eyledükleri ecilden ahidnâmelerinde münderic olan flurût u
uhûd kemâ-kân mukarrer olmak ve mukaddemâ ahidnâmeleri tecdîd olunmak içün ayniyle der-
gâh-› mu‘allâma gönderüp istid‘â-y› ›nâyet ve reca-i re’fet eyledikleri ecilden sâb›kâ Venedik doju
olan Tirolander hân›nda müflârun-ileyh ceddim verdi¤i ahidnâme-i hümâyûnun mazmûnunda ken-
dülerün taht-› tasarruflar›nda olan kal‘alardan Mora'da vâki‘ olan Anabol› Kal‘as›n ku›lesiyle ve Ka-
badasye nâm kal‘ay› bile toplar›n ve çanlar›n vesa’ir yarak u âlât›n ald›kdan sonra içinde olan be¤-
leri ve ulûfecileri kande isterseler esbâblar›yla gidüp ve re‘âyâdan dah› ihtiyârlar›yla kalanlar anda
kalup, gitmek isteyenleri ile gitmek üzre atebe-i âlem-penâh›ma teslîm edüp ve H›zâne-i Âmirem
cânibine dah› üç yüz bin sikke alt›n vermek üzre ki yüz elli bin Filorisin sulh oldukda verüp bâki
yüz bin Filorisin ol y›ldan sonra iki y›l içinde edâ etmek üzre ki her y›lda yetmifl befler bin Filori
olur, kendülere ahidnâme-i hümâyûn ihsân olunmas› recâ ve tazarru‘ eylediklerinde merhûm-› mü-
flârun-ileyh dah› mezîd-i merhamet-i husrevânelerinden tafsîl olunacak flurût üzre anlara mu‘ahe-
de-i flerîf ihsân eyleyüp niflân-› hümâyûnla ahd-i flerîf erzânî k›lup ve ahd-i hümâyûnum bunun
üzerine cârîdir ki mukarrer ve mü’ekked olmas›yçün yemîn ederim ki yeri ve gö¤ü ve cümle mah-
lûkât› yaradan Hakk Sübhânehu ve Te‘âlâ hazretlerinin birli¤i hakk›yçün mâdâmki anlar taraf›ndan
ahde muhâlif ifl olmaya benden dah› mu‘âhede-i flerîfime mugâyir vaz‘ sâd›r olmaya. Mezbûr Vene-
dik doju ve sâ’ir beyleri ve âdemleri ve anlara müte‘allik olan yerlerin ve vilayetlerin halk› ile bu
ahd-i flerîfim olmazdan mukaddem mâbeynde adâvet oldu¤u zamânda anlar cânibinden flemflîr-i
zafer-te’sîrim ile al›nan Bosna sanca¤› ucunda Kal‘a-i ‹vrana ve Kal‘a-i Mardin ve bu kal‘alara tâbi‘
olan köylerin cümle hudûdu ve s›nur› ile feth olundu¤u zamanda yerinde mevcûd bulunan re‘âyâ-
s›yla ve Akdeniz içinde vâk›‘ olan cezîrelerden Eflkados Kal‘as›yla Cezîre-i ‹skiros Kal‘as›yla ve Ce-
zîre-i Andre iki pâre kal‘as›yla ve Cezîre-i Saknos ve Cezîre-i Semur kal‘alar›yla ve Cezîre-i Girid iki
pâre kal‘as›yla ve Nakfle'ye tâbi‘ olan cezîrelerden Sirsor kal‘alar›yla ve Cezîre-i Nakfle üç pâre
kal‘as›yla ve Cezîre-i Sasuzre-i Milo iki pâre kal‘as›yla ve Cezîre-i Andotare kal‘as›yla ve ma‘mûr ol-
mayup hâlî olan harâbeden Cezîre-i E¤ne ve Cezîre-i Mürted ve Cezîre-i Mermend ve Cezîre-i Ba-
re ve Cezîre-i Papasl›k ve ‹stasolya ve Ac› Görge cezîreleri ve Cezîre-i Miyonluca ve Cezîre-i Mer-
mir ve Cezîre-i Mallukilise ki bu zikr olunan cümle havâss-› hümâyûnumun tasarrufundad›r. Bun-
lardan gayr› anlara tâbi‘ olup el'ân zabtlar›nda olan Tener nâm cezîre kal‘as›yla ve sa’ir tasarruflar›n-
da olan kal‘alar›yla ve burgozlar›yla bi'l-cümle Aya Marko'nun sanca¤›n götüren kimesneler ile yafl-
da ve kuruda el'ân tasarruflar›nda olan illeri ve karyeleriyle flimdiye de¤in ve flimdüden sonra ken-
dü dindâfllar›ndan alacak yerler ile ba‘de'l-yevm aram›zda dostluk ve bar›fl›kl›k üzerine Yanya san-
ca¤› s›nur›nda vâk›‘ olan Parga nâm mevzi‘ kal‘as›yla ve varofluyla ve hudûd ve s›nur›yla ki emrim-
le sâb›kda yak›lup y›k›lm›fl idi. Mezîd-i ›nâyetimden yine onlar cânibinden tasarruf olunmas›n emr
eyledim. Yine onlar›n ola amma mezbûr Parga ve ona tâbi‘ olan köylerde vâki‘ olan âdemleri deryâ-



dan ve kurudan memâlik-i mahrûseme zarar u ziyân ederler ise Venedik be¤leri ol zarâr ve ziyân›
tazmîn etdüreler ve böyle bir ifl edenlerin muhkem haklar›ndan geleler ve memâlik-i mahrûsemde
olan sancakbe¤lerinden ve subafl›lar›ndan ve bilcümle huddâm-› encüm-ihtiflâm›mdan olan s›gâr u
kibârdan hiçbir ferd anlar›n vilâyetlerine ve kal‘alar›na ve burgozlar›na ve âdemlerine bir vechile za-
rar u ziyân erifldürmeyeler ve e¤er cenâb-› celâlet-me’âb›ma müte‘allik olan be¤lerden ve asâkir-i za-
fer-te’sirimden anlar›n vilâyetlerine ve kal‘alar›na ve burgozlar›na ve âdemlerine zarar u ziyân erifl-
dürirler ise vâk›‘ olan zarar u ziyânlar› fermân-› flerîfimle yerine konulup dahledenlerin hakk›ndan
geleler ve mezkûr be¤lerin bâzergânlar›ndan memâlik-i mahrûseme yafldan ve kurudan ve kad›rga
ve gö¤eleri ve gayr› küçük gemileriyle mahrûse-i ‹stanbul'a ve Galata'ya ve diyâr-› Arabistan'dan, ‹s-
kenderiye-i M›sr'a ve Gelibolu'dan afla¤› olan bo¤aza ve ‹nebaht› ve Preveze bo¤azlar›na ve Moton
Limân›'na gaflet ile gelüp girmeyüp mukaddemâ dizdârlar›na tenbîh eyleyüp icâzetle gelüp girüp
me¤er ki rüzgâr fliddet üzre olma¤la furt›na olup veyâhûd anlar› levend kaliteleri kovup ol iskele-
den gayr› konacak yerleri olmayup zarûret ola ol vakt gelüp gireler, e¤er mümkin ise tenbîh edeler
ve gitmelü olacak icâzetsiz gitmeyüp muhâlefet edenlerin haklar›ndan geline. Anun içün Venedik
be¤lerine töhmet olunmaya ammâ bu husûs alt› aydan sonra ola ki Venedik gemileri fitne olup bu
sebep ile fitne olup muhâlif ifl olmal› olmaya ve Memâlik-i Mahrûse'mden derya yüzüne giden ge-
miler ve kad›rga ve donanmalar deniz yüzünde Venedik gemilerine buluflur ise her birine dostluk
edüp zarar u ziyân etmeyeler. Anlar dah› fermân-› flerîfümle deryâ yüzüne ç›km›fl donanma ve ka-
d›rgalar›ma ve sâ’ir derya yüzünde yürüyen gemiler ile bulufldukda yelkenlerin indirüp dostlukla-
r›n ve itâ‘at üzre olduklar›n bildireler ve e¤er yelkenlerin indirüp dostluklar›n bildirdikden sonra
zarar edecek olurlarsa e¤er âdem ve esbâb ve davar ziyân›d›r yerine konula. Hemçünân anlar›n ge-
mileri ve kad›rgalar› ve donanmalar› dah› deniz yüzünde benim gemilerime veyâhûd rencber gemi-
lerine buluflurlarsa dostluk üzre geçüp zarar u ziyân etmeyeler ve e¤er âdem ve esbâb ve davar zi-
yân›d›r her ne ise yerine koyalar ve e¤er ittifâk düflüp harâmî levend gemisine buluflup ol harâmî
gemisi bunlara kasd edüp cenk ile harâmî gemisine bunlar gâlib olalar hîn-i muhârebede helâk
olanlardan mâ‘adâ ne kadar âdem esîr olup diri tutarlar ise kendüler aslâ katletmeyüp bî-kusûr sa¤
ve sâlim südde-i sa‘âdet'ime irsâl edeler ki haklar›ndan gelinüp bir vechile siyâset etdürme¤e sâ’ir-
lerine mûcib-i ibret ola ve memâlik-i mahrûsemden donanma gemilerim bir tarafa sefere gide Ve-
nedik'e müte‘allik olmaya, Venedik donanmas› epsem kendü halinde dostluk üzre durup hareket
etmeyüp kimesneye mu‘âvenet ve benim donanma-y› hümâyûnuma zarar u ziyân erifldirmesine se-
bep olmaya benim ile düflmanl›k üzre olan kimesnenin donanmalar›n aralar›na getürmeyeler ve an-
lara yard›m ve az›k vermeyeler. E¤er donanmalar›ndan her kim bu emrime muhâlefet ederse eyle-
di¤i yerde Venedik be¤leri muhkem hakk›ndan geleler ki sâ’irlerine mûcib-i ibret vâk›‘ ola ve gay-
r› vilâyetin dah› barçalar›na ve kad›rga ve gayr› gemilerine dûfl geldikleri vaktin Venedik kendü ada-
lar›na ve limanlar›na ve hisarlar›na s›¤›ndurmay›p durgurmayalar. Tutmak mümkin olursa mecâl
vermeyüp tutup haklar›ndan geleler. Benim taraf›mdan dah› ol vechile amel olunup, gayr› vilâyetin
harâmî gemilerin ve barça ve kad›rgalar›n limanlar›ma ve hisârlar›ma s›¤›nd›rmayup tutulmak
mümkin olursa tutup mecâl vermeyüp haklar›ndan geleler ve Venedik'den biri gelüp memâlik-i
mahrûsemde bir kimse ile satu-bâzâr edüp akças›n tamam vermeden hîle edüp kaçup giderse be-
nim hükm-i flerîfimle varup taleb olundukda ol kimesne bulunursa r›zk› sâhibine al›vereler ve me-
mâlik-i mahrûsemden bir kimse varup Venediklüden biriyle satu-bâzâr edüp akças›n tamam edâ et-
meden kaçup gelürse sâbit olucak al›verile ve memâlik-i mahrûsemden bir kimse borç edinse veyâ-
hûd bir vechile müttehem olup gaybet eylese anun içün bir günâhs›z kimse tutulmaya. Venedik
be¤lerine anun içün töhmet olunmaya, me¤er anlar›n memleketlerine varup dura. Bizim cânibimiz-
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den dah› ol vechile etdürile ve balyoz kimi dilerlerse göndereler. ‹sterlerse hârendesiyle gelüp mah-
rûse-i Kostantiniyye'de üç y›la karîb dura. Tamâm olmadan gide, dilerler ise hârendesiz gele mas-
lahat ne ise göre üç y›l tamam olmadan evvel dah› gide. Anun yerine biri dah› gele ve Venedik'den
bir esîr kaçup memâlik-i mahrûseme gelüp Müsliman olursa ve sahibi gelirse bin akça verile. Sahi-
bi gelmeyüp vekîl gelirse vekîline vereler. E¤er küfrü üzre ise esîr ayn›yla verile. Memâlik-i Mahrû-
se'mden kaçup anlara varur ise e¤er Müsliman ise veyâhûd mürtedd olduysa te‘allül etmeyüp ay-
n›yla kendüyi vereler. Ve e¤er küfrü üzre ise sâhibi veyâhûd vekîline bin akça vereler ve flöyle ki
harâmî kay›klar› denizden ve gayr› kimesneden kurudan varup Venedik'e tâbi‘ adalar› vurup âdem-
lerin esîr edüp ve getirüp Rûmili'nde ve Anadol›'da satalar. Anun gibi esîr bulundukda gere¤i gibi
teftîfl ol›nup her kimin elinde bulunursa kimden aldu¤›n bulduralar. fiöyle ki aldu¤› kimesne levend
k›sm›ndan olursa ol levend dah› ele girüp vâk›‘â esîr Venedik'in idü¤i zâhir olursa ol levendin muh-
kem hakk›ndan geline, ol esîr Müsliman olmufl ise âzâd olunup sal›verile ve e¤er henüz küfrü üzre
ise Venediklüye teslîm oluna ve e¤er kimden al›nd›¤› ma‘lûm olmazsa ol esîr kendü dergâh-› mu‘al-
lâma getirilüp, k›ssas› südde-i sa‘âdet'imde teftîfl oluna, dah› Venediklünün idü¤ü sâbit olursa Müs-
liman olmufl ise âzâd oluna ve e¤er henüz küfrü üzre ise balyozlar›na teslim oluna ve Venedik ge-
mileri memâlik-i mahrûseme gelirken muhâlif yel ç›kup, ol gemi helâk olup ne m›ktar âdem kur-
tulursa azâd ola ve esbâb u davarlar› kurtulursa sâhibine verile. Kapudân cânibinden ve âdemlerin-
den kat‘â dahl olunmaya ve e¤er memâlik-i mahrûsemden bir gemi ol tarafa varur iken muhâlif yel
ç›kup helâk olup içünden âdem kurtulursa Venediklüden anlara dahl olunmayup ve davarlar› sa-
hibine verile. Kat‘â nizâ‘ olunmaya. E¤er memâlik-i mahrûsemden flol yerlerden ki kad›rga ve ka-
y›klar› ve gayr› gemileri deryâ yüzüne ç›kup gitdikleri vakt ki kapudân›m olanlar ile bile olmaya ol
gemilerin re’îsleri muhkem kefîllere verile ki varup Venedik memleketine zarar u ziyân erifldirme-
yeler. E¤er kefîl vermeden giderler ise mücrim ve günahkâr olalar, muhkem haklar›ndan geline ve
e¤er kefîl verdükden sonra zarar u ziyân ederlerse ne zarar ve ziyân olursa kefîlleri vereler. Hemçü-
nân Venedik cânibinden dah› deryâ yüzüne gemiler ç›ka, Venedik kapudân› bile olmaya, re’îsleri
muhkem kefîl verdükden sonra memâlik-i mahrûseme zarar u ziyân erifldürirlerse olan zarar u zi-
yân› kefîlleri vereler. E¤er kefîlsiz giderlerse mücrim ve günahkâr olalar muhkem haklar›ndan ge-
leler. Ve memâlik-i mahrûsemden bir harâc-güzâr veyâhûd bir âmil kaç›p Venedik'e müte‘allik
kal‘alar ve adalar[a] varup temekkün etse kabûl olunmaya. Varan âdemlere te‘allül etmeyüp ayn›y-
la vereler. fiöyle ki adam öldürüp veyâhud u¤urluk edüp r›zk sirka eyleseler ayn›yla vereler. Benim
cânibimden dah› ol vechile etdürilüp ol tarafdan âdem öldürüp ve u¤urluk r›zk getürirse, ayn›yla
vereler ve Venediklü'nün birbiri aras›nda nizâ‘lar› olsa, balyozlar› âdetince dinleye. Kimesne mâni‘
olmaya ve bir kimesnenin balyoz ile nizâ‘› olsa flöyle ki südde-i sa‘âdetimde mahrûse-i ‹stanbul'da
ola vâk›‘ olan kaz›yyesi Divân-› Âliflân'›mda istimâ‘ oluna ve lâkin ben sa‘âdetle sefer-i hümâyûnda
bulunacak olursam anun gibi balyoz ile nizâ‘lar› ‹stanbul muhâfazas› içün konulan be¤ huzûrunda
kâdî ma‘rifetiyle istimâ‘ oluna ve flöyle ki Venedik bâzergânlar›yla bir kimesnenin nizâ‘› vâk›‘ olsa
kâdîya varalar. Venediklünün tercümân› haz›r olmad›kca kâdî olan kimesne da‘vâlar›n istimâ‘ etme-
ye ammâ anlar dah› te‘allül edüp tercümân hâz›r de¤ildir deyü avk etmeyüp tercümânlar›n ›hzâr
edüp e¤er tercümanlar› mühim maslahatta olursa gelince te’hîr oluna ve Balyoz an› Venedik be¤le-
rine bildiricek ve Venedik be¤leri dah› e¤lemeyüp bi-ciddin cevâb›n göndereler. Venedik'den ‹ne-
baht› ve Mora ve sâ’ir memâlik-i mahrûseme bir bâzergân ki gele gayr› kimesne borcu içün an› tu-
tup incitmeyeler ve Venediklü bâzergân› Bursa'ya ve gayr› yere gitmek isteye balyozundan icâzet-
nâme almay›nca gitmeye. E¤er temerrüd edüp icâzetnâmesiz gitmek isterse subafl› balyoza mu‘âve-
net edüp koyuvermeye ve Venedik'den gelen re’îsleri memâlik-i mahrûsemde h›dmete tutulmayup
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nice geldiyse gemileriyle gideler ve Venedik'den gelüp temekkün eden kimesneler evli olsun ergen
olsun mâdâmki gelüp gidüp rencberlik edüp memâlik-i mahrûsemde yerleflme¤e varup geri gide
anlardan harâc taleb olunmaya ve Venediklünün ba‘z› harâc-güzâr kâfirler ile nizâ‘lar› olup da‘vâ
edicek Venediklü flâhidler ikâmet ederler imifl. Hasm olanlar; bu yerli, kâfir gerekdir deyü muzâya-
ka verüp Venediklü kâfirlerin flehâdetlerin kabûl etmezler imifl. Cümle kefere, millet-i vâhide oldu-
¤u ecilden gerekdir ki e¤er anlar›n kefere ile nizâ‘lar› olup ikâmet-i flâhide ihtiyaclar› olursa kefere
tâ’ifesinden kang› s›n›fdan ki flâhid ikâmet edüp fler‘-i Nebevî muktezâs›nca isbât edeler istimâ‘ olu-
na ve Venediklüden bir bâzergân memâlik-i mahrûsemde yolda ve izde ve köyde bas›lup r›zk› al›n-
sa veyâhûd bas›ld›kda bâzergân tepelenmifl olsa veya gâ’ib olsa vârisi veyâhûd vekîli gelirse fler‘le
görilüp hak yerine vara. Ve Venediklüden bir bâzergân memâlik-i mahrûseme gelüp ticâret üzre yü-
rürken mürd olsa metrûkât›na beytü'l-mâlci kar›flmayup balyozlar›na teslîm edeler ve Ma¤rib Müs-
limanlar›ndan gayr› sâ’ir yerlerden olan bâzergânlar ki bey‘ u flirâ içün yafldan ve kurudan gelmeli
olucak ki Venedik hükm etdü¤i yerlere u¤raya âdet ü kânunlar› üzre metâ‘lar›n›n rüsûmun ald›k-
dan sonra mâni‘ olmayalar ve zarar u ziyân erifldürmeyeler. Memâlik-i Mahrûseme nice dilerlerse
gelüp gideler ve körfezden yukaru ve bo¤azdan yürüyen gemiler ve Venediklü olsun gayr› olsun ki
Venedik'e ticârete varalar ve geleler. Kimesne mâni‘ olmaya ve zarar u ziyân erifldürmeyeler. Me¤er-
ki yaramazl›k etmifl olalar ve bir Venedik gemisi âdet ü kânun üzre ‹stanbul'da aranup gitdükden
sonra ki kânûn-› kadîm üzre bir dah› Bo¤âz hisârlar› önüne vardukda aranup andan sonra gitme¤e
icâzet verile ve hâliyâ kânûn-› kadîme muhâlif Gelibolu'da dah› aranur imifl, min-ba‘d Gelibolu'da
aranmayup âdet-i kadîme muktezâs›nca geri hemen Bo¤âz hisârlar› önünde aranup gide ve Zaklisa
adas› dah› her y›l anun içün H›zâne-i Âmire'me befl yüz Filori verilür idi yine ol befl yüz Filoriyi bi-
tamâmihî her y›l verüp H›zâne-i Âmire'me teslîm eyleyeler ve K›br›s harâc› -ki sâl-be-sâl sekiz bin
Filoridir- sâl-be-sâl getirüp mahrûse-i ‹stanbul'a teslim eyleyeler. Ve memâlik-i mahrûseme Arabis-
tân memleketleri feth olundu¤u zamandan berü olagelen üslûb-› kadîm üzre iki pâre mavnalar› M›-
s›r ‹skenderiyesi'ne ve iki k›t‘a mavnalar› dah› mahrûse-i fiâm'a tâbi‘ Trablûs ve Beyrût iskelelerine
olageldü¤i üzre esbâb u meta‘lar›yla mukarrer olan vakt ü mevsimlerde gelüp gideler vaktinden ve
mevsiminden te’hîr etmeyüp e¤er iki k›t‘a mavnalard›r ve e¤er dah› ziyâdedir ve e¤er büyük ve kü-
çük gemilerdir flimdiye de¤in ne vechile gelüp gidüp bey‘ u flirâ edegelmifller ise gerü ol vechile
edüp olagelene muhâlif nizâ‘ etmeyeler ve vilâyet-i Arabistân'da Yehûdi olup Müsliman olan ‹bra-
him Kiflverî nâm kimesne Beyrût ve Trablus iskelelerinde e¤er akçadan ve e¤er metâ‘dan evvelden
olagelen âdet ü kânûna muhâlif ihdâs etdirilen ref‘ olunup kadîmden nice olugeldiyse ana göre amel
olunup kânûn-› kadîme muhâlif kimesneye te‘addî etdirilmeye ol mavnalara ve sâ’ir gemilere ve nâ-
z›rlar›na ve be¤lerbe¤ilerimden ve be¤ler ve sâ’ir kullar›mdan bir ahad kânûna muhâlif zulm ü te‘ad-
dî etmeye, emn ü emân üzre olalar kimse anlar› rencîde etmeye. ‹flbu zikrolunan ahd üzre dostlu-
¤u kabûl edüp yemîn ederim ki yeri ve gö¤ü yaradan Perverdgâr hakk›yçün mâdâmki anlar ahd ve
dostlu¤u ri‘âyet edüp muhâlif anlardan bir ifl sâd›r olmaya benden dah› hilâf-› ahd ifl olmaya bu
ahidnâme-i hümâyûn yaz›ld›kda Bosna sanca¤› ucunda kal‘a-i Borcac›, Zrasne ve De¤irmenler nâm
harâbe kal‘alar içün Bosna sanca¤›be¤i olan kimesne al›nup zabt›m›zdad›r deyü arz etdü¤i ecilden
zikrolunmufl idi ammâ Venedik doju cânibinden Dergâh-› Mu‘allâma gelen ilçileri ol kal‘alar al›n-
mam›fld›r gerü bizim zabt›m›zdad›r deyü takrîr edüp tekrar teftîfle muhtâcd›r, husûsan zikrolunan
De¤irmen kal‘alar› mâ-beynde nizâ‘lu olma¤›n mezîd-i ›nâyetimden yine anlara verilmesin emr ey-
ledim anlar›n ola ammâ ol dört kal‘alar ahvâli mevkûf k›l›nd›, teftîfl olunup görüle mezbûr elçinin
takrîr eyledi¤i gibi ise anlar taraf›na teslîm oluna. Bosna sanca¤›be¤i arz etdü¤i gibi ise ol bâbda
emr-i flerîfim ne vechile sâd›r olursa mûcîbiyle amel oluna. Bu ahidnâme-i flerîfimden evvel mezbûr
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ilçinin Venedik dojuyla müflâvere edecek ba‘z› husûslar› olma¤›n ahidnâme sûretinde mufassal
hükm-i flerîfim yaz›lup gönderilüp anda kalm›fl idi hâlâ ol ref‘ olunup as›l mukarrer olan ahidnâ-
me-i flerîfim budur ki; bunun mazmûn-› hümâyûn›yla amel oluna deyü mukayyed olup ba‘dehu
merhûm babam Sultân Selîm Hân tâbe serâhu dah› ol ahidnâme-i hümâyûnu mukarrer tutup ana
muhâlif olmaya deyü mukaddemâ Venedik doju Brogor Beberpol zamân›nda ahidnâme-i hümâyûn
verdikden sonra mâbeyn adâvet üzre olma¤›n tekrar zikrolunan Venedik doju ve be¤leri taraf›ndan
merhûm babam Hüdavendigâr aleyhi rahmetullahi'l-Meliki'l-Gaffâr zamân›nda Dergâh-› Sa‘âdet-
destgâh›m›za balyozluk h›dmetinde olan Marmonto Sednarbaro nâm mu‘temed âdemleri gerü sulh u
salâh husûsunu ifl‘âr u i‘lâm edüp kendü hatt ve mührüyle Âsitâne-i Sa‘âdet-unvân›m›za getirüp is-
tid‘â-y› inâyet etdikde merhûm-› müflârun-ileyh babam tâbe serâhu yan›nda istid‘âlar› hayyiz-i ka-
bûlde vâk›‘ olup beyân olunacak flurût üzre müceddeden ahidnâme-i hümâyûn vermifl imifl, an›n
dah› mazmûnunda balyozun mektûbunda mukayyed olan cümle flurûtlardan biri Venedik be¤leri
merhûm ve ma¤fûrün-leh babam zamân›nda verdikleri üç yüz bin sikke Filori eski ahidnâmelerde
mukayyed oldu¤u üzre vereler ve andan gayr› Spot nâm hisâr› dah› bile al›nan toplar›yla vereler ve
içinde olan re‘âyâdan isteyen kala ve istemeyen esbâb u emvâl ve evlâd u ensâb›yla murâd etdükle-
ri yere gideler bir kimse mâni‘ ve dâfi‘ olmaya ve Zaklisa cezîresinden ötürü befl yüz Filori verirler
idi hâlâ bin Filori ziyâde edüp kadîmden verdikleri üslûb üzre bin befl yüz Filori südde-i sa‘âdeti-
mize irsâl eyleyeler ve merhûm babam zaman›nda verilen ahidnâme-i hümâyûn ve ahkâm-› flerîfe
ki cülûs-› hümâyûnumda tecdîd olunup makbûl-i flerîfim olmuflidi e¤er ahidnâmelerde ve e¤er ve-
rilen evâmir-i aliyyede mukayyed olan husûslar› kemâ-kân mukarrer tutdum ve Venedik beyleri
K›br›s cezîresinden ötürü sâl-be-sâl südde-i sa‘âdet'imize verdikleri sekiz bin alt›n› min ba‘d verme-
yeler ve Arnavudluk'da ve Bosna vilâyetinde olan yerlerin ba‘z›s› bu cânibin tasarrufuna girip ve
ba‘z›s› Venedik be¤lerinin elindedir. ‹ki cânibin ellerinde olan hisârlar›n kadîmi s›nur› ve karyeleri
vire bozulmadan ne vechile zabt olunagelmifl ise min ba‘d ol vechile zabt oluna ve bu bâbda tara-
feynden mezbûr vilayetlerin hâkimlerine müceddeden emirler gönderilüp tenbîh oluna ve vire bo-
zuldu¤u zamânda iki cânibden bulunup mahbûs ve girift [olunan] bâzergânlara esbâb u metâ‘lar›
ve gemileri verilüp ›tlâk olunalar, e¤er mezbûr bâzergânlar›n metâ‘lar› sat›lup yahud zâyi‘ olmufl ise
-ki sâbit ve zâhir ola- sat›lanlar›n›n niceye bey‘ olunmufl akçalar› ve zâyi‘ olanlar›n k›ymetleri ne ise
bahâlar› verile deyü zikr eylemifl, öyle olsa mezbûr balyozun Venedik doju ve beyleri cânibinden
verdi¤i mektubunda münderic olan flurût üzre sulhu kabûl edüp mâdâmki mûmâ-ileyh beyler ta-
raf›ndan flerâyit-› ahd ü emân ri‘âyet ü himâyet olunup hilâf-› ahd vaz‘ sudûr etmeye. Hazreti Hü-
dâ-y› Müte‘âlin vahdâniyyeti ve azameti hakk›yçün ve habîb-i ekrem nebiy-yi muhterem peygam-
berimiz Muhammedü'l-Mustafa aleyhi efdalü's-salavât ve ekmelü't-tahiyyât›n hurmetiyçün ahd ü
yemîn ederim ki ben dah› mâbeynde olan dostlukdan ve flurût ve uhûddan udûl ve inh›râf göster-
meyem ve südde-i seniyye-i sa‘âdet-destgâh›m›za kurudan ve yafldan düflmanl›k üzre olanlara mâ-
dâmki Venedik doju ve be¤leri kavlen ve fi‘len mu‘în ve zahîr olmaya vâk›‘ olan sulh u salâhdan te-
câvüz etdirmeyem deyü mukayyed olma¤›n hâlâ zikr olunan eski ahidnâmeye göre Dergâh-› Mu‘al-
lâmdan müceddeden ahidnâme-i hümâyûn recâ eyledikleri ecilden ve bu vech üzre âsitânemiz ›nâ-
yet-i Hakk Sübhânehu ve Te‘âlâ ile meftûh ve mekflûf olup kimesnenin gelüp gitmesine men‘ u redd
olmama¤›n ben dah› mezîd-i merhamet-i flâhânemden merhûm ceddim ve babam tâbe serâhumâ
›nâyet eyledikleri ahidnâmelerde mukayyed ve mastûr olup, babam kabûl eyledi¤i flurût u uhûd
bi't-tamâm icrâ olunmak ve Hazîne-i Âmire'ye üç y›la de¤in teslîm etmeye müte‘ahhid olduklar› üç
yüz bin Filoriden henüz bu tarihe de¤in teslîm etmeyüp bâkî kalan Filoriyi dah› üç y›la de¤in bî-
kusûr teslîm etmek flart›yla sulh u salâh› kabûl edüp müceddeden bu ahidnâme-i hümâyûn-›
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sa‘âdet-makrûnu verdim ve ahd eyledim ki Venedik doju ve sâ’ir be¤leri taraf›ndan mâdâmki ahid-
nâmelerde beyân olunan flerâyit ve ahd ü emân ri‘âyet ü himâyet olunup hilâf-› ahd bir vaz‘ sudûr
etmeye ben dah› Hakk Subhânehû ve Te‘âlâ hazretlerinin ululu¤u ve vahdâniyeti hakk›yçün ve ha-
bîb-i ekrem ve flefî‘-i ümem iki cihân günefli peygamberimiz Muhammedü'l-Mustafa sallallahu aley-
hi ve sellem hurmetiyçün ahd ü yemîn ederim ki mâbeynde mün‘akid olan dostluk ve sulh u salâh-
dan ve flerh ü beyân olunan flurût u uhûddan udûl ve inh›râf göstermeyem ve südde-i sa‘âdetimize
kurudan ve yafldan düflmanl›k üzre olanlara Venedik doju ve be¤leri kavlen ve fi‘len hiçbir vechile
mu‘în ü zahîr olmad›klar›nca vâk›‘ olan sulh u salâhdan tecâvüz etdürmeyem ve adâvetden evvel ve
sonra hilâf-› ahd al›nan esîrler husûsunda ahidnâmelerde beyân olunan flerâyit icrâ oluna ammâ
adâvet zaman›nda iki cânibden dah› al›nan esîrler hususunda ol flart cârî olmayup esîr sâhibleri
muhtâr olup dilerlerse bahâya kesüp sal›vereler, isterlerse kullanalar, kimesne mâni‘ olmaya.

[29 Zi'l-hicce sene 983 / 30 Mart 1576], BOA. Düvel-i Ecnebiye Defterleri 16/4, s. 3-8
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Sultan ‹kinci Selim zaman›nda Venedik dojuna verilen ahidnâmede: 
Bosna s›n›r›ndaki kale ve köyler ile Akdeniz'deki baz› adalar›n hakimiyetine dair kararlar yer al-

maktad›r. Yine bu âhidnâmeye göre iki devlet vatandafllar›n›n birbirlerine verecekleri zararlar taz-
min edilecektir. Korsan gemilerine karfl› tedbir al›nacakt›r. Venedik ile Osmanl›lar aras›ndaki tica-
rî münasebetlerdeki anlaflmazl›klar giderilecektir. Suç iflleyerek Osmanl› topraklar›ndan Venedik'e
gidenler olursa bunlar orada bar›nd›r›lmay›p iade edilecektir.

In the ahd-name given by Sultan Selim II to the Doge of Venice:
There are decisions concerning the sovereignty of fortresses and villages in the border of Bosni-

a and some islands in the Mediterranean. According to this ahd-name, the harms caused by the ci-
tizens of the two countries to each other will be compensated.

Nesessary Precautions will be taken against the pirate ships. The disagreements in the commer-
cial relations between the Ottoman State and Venice will be solved.

The guilty persons going from the Ottoman territories to Venice will be given back.



BD5

Sultan III. Ahmed Han, 5 Nisan 1706, BOA. Nâme-i Hümâyun Defteri 6, s. 159-160



BD5

Leh Krall›¤›'na 
yeni geçen

S›tanislavos'un,
Osmanl› Devleti ile

yap›lan bar›fl 
antlaflmas›na ba¤l›
kalaca¤›n› taahhüt

eden mektubu.

Letter of promise
sent by Stanislavos,

the Polish King, 
ascending to the

throne to the Polish
kingdom newly in

which He promises
to remain loyal to
the treaty of peace

signed between the
Ottoman State and

Poland.
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Rikâb-› hümâyûn-› flehriyârîye Leh Kral› ‹stanslavos-› Evvel taraf›ndan gelen 
nâmenin tercemesidir.

fievketlü ve kudretlü ve azametlü flehinflâh-› Kostant›niyye ve vilâyet-i Anadolu ve Afrîk›yye ve
Rûmili ve Arab ve ‹rân ve M›sr ve sâ’ir memleketlerin pâdiflâh› Sultân Ahmed Hân hazretlerine bi-
›nâyetillâhi Te‘âlâ Leh Kral› ve Letve dukas› ve hükümdâr› ve Rusya ve Prusya ve Mazovya ve
Samokiciyye ve Kivoye ve Voliniyye ve Podlakiyye ve Livoniyye ve ‹smolinciko ve Suriye ve
Çernikovye mâliki ‹stanslavos-› Evvel taraf›ndan izdiyâd-› devlet-i tavîle ve meveddet-i kâmile ve
mühr ü vedâd-› flâmile ithâf›ndan sonra Devlet-i Aliyye-i Osmâniye ile atîk ve cedîd haflmetlü Leh
krallar› ve cümle cumhûrunun mâbeyninde cârî olan mahabbet ve ittihâda lây›k oldu¤u üzre taraf-›
flehriyârîlerine i‘lâm olunan oldur ki Saks Dukas› ve Herseki haflmetlü Agustus iki sene mukaddem
Leh Krall›¤›'ndan ref‘ ü def‘ ve bizim krall›¤a ihtiyârî intihâb ile nasb›m›zdan sonra ahâlî-i vilâyet
beyninde baz› ihtilâl zuhûru ile mûmâ-ileyh Hersek Agustus mütehavvil ve müteflevvifl olan mem-
leketlüyi ›dlâl ve kendüye krall›¤› ibkâ içün bizim ve vilâyetimizin üzerine bî-hesâb Mosko ve Kazak
ve Kalmuk askerlerini da‘vet ve tahrîk etmekle derûn-› memleketde ceng ü cidâl peydâ olup lâkin
Cenâb-› Bârî Te‘âlân›n ›nâyetiyle ve meveddetlü haflmetlü kar›ndafl›m›z ve konflumuz ve mütte-
fikimiz ‹sfeç Kral›'n›n mu‘âveneti sebebiyle Hakk cânibimizde olma¤la muzaffer olup Hersek-i
mûmâ-ileyhin vatan› olan Saks memleketine kuvvetli ‹sveç Kral› ile ve an›n askerleriyle vâs›l
oldu¤umuzda bizim ile mûmâ-ileyh Saks herseki mükâleme ve musâlaha edüp Leh Cumhûru'nun
cânibinden mukaddemâ azl olundu¤u Leh Krall›¤›'ndan kendü hüsn-i irâdesiyle dah› flöyle kasr-›
yed eyledi ki min-ba‘d bizim vefât›m›zdan sonra Leh Krall›¤›'na ve ana tâbi‘ yerlere ve elkâb ve alây-
imine müte‘allik cümle iddi‘âlardan ibrâ-y› âmm ile ferâgat eyledi. fiöyle ki kortemizin huddâm›n-
dan hâmil-i nâme-i meveddet Halîc vilâyetinin çâflnigîri ri‘âyetlü Samuel Gorski Devlet-i
Aliyyelerinin vükelâs›na musâlaha temessüklerini ibrâz ile tafsîl edecekdir bu baht-› müsâ‘idlerine
âsûdelik bulan hükûmetimizi taraf-› mülûkânelerine ihbâr eylemede niyyetimiz gayr› de¤ildir, illâ
Devlet-i Aliyyeleriyle mün‘akid olan mü’ebbed sulh u salâh ber-karâr olup müte’ekkid ve müteyem-
min dostluk ve ittihâd h›fz u s›yânet olundu¤undan gayr› terakkî ve izdiyâd› matlûbumuz oldu¤u
ma‘lûm-› sa‘âdetleri olup cânib-i flehriyârîlerinden dah› bize ve vilâyetlerimize mülûkânelerinin
âsâr› ›zhâr buyrula. Bâkî Allâhu Te‘âlâdan recâ ederiz ki cânib-i flehriyârîlerine imtidâd-› devlet ve
sa‘âdet ve ömr ü s›hhat ile nice hay›rl› ifller müyesser eyleye.

Mîlâd-› Hazreti Îsâ'n›n bin yedi yüz alt›nc› senesinde vâk›‘ mâh-› Nisan'›n beflinci gününde ve
krall›¤›m›z›n üçüncü senesinde Saks vilâyetinde Lesnik Kasteli'nde tahrîr olunmufl[dur].

[5 Nisan 1706], BOA. Nâme-i Hümâyun Defteri 6, s. 159-160



Yüce Osmanl› Padiflah› Sultan Ahmed han hazretlerine: 
Birinci S›tanislavos'tan bu yana bütün Leh krallar› ile Osmanl› aras›ndaki muhabbet, sevgi ve dost-

luk süregelmektedir. ‹ç ifllerimizdeki kar›fl›kl›klar› giderdikten sonra eskiden oldu¤u gibi Osmanl›
Devleti ile olan dostlu¤umuzun yenilenmesi için Samuel Gorski eliyle gönderdi¤imiz anlaflma senedi
flahs›n›za sunulacakt›r. Osmanl› Devleti'nin bu anlaflmay› kabul edece¤ini ümit etmekteyiz.

To Exalted Ottoman Sultan Ahmed Khan:
The friendship between Polish Kings and Ottoman Sultans has been lasting since Stanislavos I.

Once we solve disorders in our internal affairs,  the contract we send by the hand of Samuel Gorski
to renew our friendship treaty will be presented to you as in the past. We hope that the Ottoman
State accept this treaty.
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Sultan VI. Mehmed Vahideddin, 19 Ocak 1920, BOA. MV 218/26
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Meclis-i Vükelâ müzâkerât›na mahsûs zab›tnâme
Tarihi Tebyizi: Fî 27 Rebi‘ü'l-âhir sene 1338

19 Kânûn-› sâni 1336
Hulâsa-i Me’âli

Polonya istiklâlinin Hükûmet-i Seniyyece de tan›nmas› memleketeyn beyninde kadîmen cârî
münâsebât›n i‘âdesi husûsunda bezl-i mu‘âvenet olunmas› iltimâs›n› hâvi Lehistan Hükûmeti Hâri-
ciye Nezâreti'nden evvelce irsâl olunan telgrafnâme üzerine cereyân eden mu‘ameleden ve dâhil-i
memâlik-i Osmaniyye'de Lehistan menâfi‘ini vikâye maksad›yla ve orta elçi ünvân› ile ahîren gelen
Mösyö Vinol Deryorko'nun sûret-i mürâca‘at›ndan bahsle baz› mütâla‘ât› ve Hükûmet-i Seniyye ile
Lehistan Hükûmeti beyninde akd ü te‘âtî olunmak üzre tanzîm ve tevdi‘ olunan konsolosluk pro-
tokolü lâyihas›n›n bu bâbda yaz›lacak cevâb ile berâber irsâli istîzân›n› mutazamm›n Hâriciye Ne-
zâreti'nden vârid olan 16 Kânûn-› Evvel sene 1335 tarihli ve 418 numaral› tezkire melfûfuyla bera-
ber k›râ’et olundu.

Karâr›
Tezkire-i mezkûrede dermiyân olunan mütâla‘ât muvâf›k ve sâlifü'z-zikr konsolosluk protokolü

lâyihas› muhteviyât› münâsib görülmüfl olma¤la ber-vech-i ifl‘âr îfâ-y› mukteziyât›n›n cevâben Hâ-
riciye Nezâreti'ne tebli¤i tezekkür k›l›nd›.

[19 Ocak 1920], BOA. MV 218/26



Polonya Devleti'nin ba¤›ms›zl›¤›n›n Osmanl› Devleti taraf›ndan tan›nmas›, geçmiflten gelen dostane
münasebetleri daha da gelifltirmifltir. Polonya ile konsolosluk protokolü imzalan›p, Mösyö Vinol
Deryorko orta elçi olarak atanm›flt›r. 

Acceptance of the independence of Polish State by the Ottoman State has developed relations of
friendship between the two states. The protocol of consulate has been signed with Polond and Mr. Vinol
Deryorko has been appointed as a mediator envoy. 
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Sultan III. Osman Han, 6 A¤ustos 1757, BOA. Hatt-› Hümâyun 265
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Devlet-i Aliyye-i ebed-peyvend ile Danimarka Devleti beyninde müceddeden mün‘akid olan
musâlahada ahz u i‘tâ ol›nan memhûr temessükün kabûlünü müfl‘ir Danimarka Kral›na yaz›lan

ahdnâme-i hümâyûn sûretidir.
Çün Hazreti Hudâvend-i Mâliki'l-Mülki lâ-yezâl ve Cenâb-› Müfîzü'l-Cûd ve'n-Nevâl celle flânuhu ani'fl-

flibîh ve'l-misâl fe kaddeset zâtuhu an tatarruki'z-zevâl ve'l-intikâl in irâdet-i aliyye-i ezeliyye ve ›nâyet-i bî-
gâyet-i lem-yezeliyyesi ve Sultânü'l-enbîyâ ve Seyyidü'l-asfiyâ aleyhi ve alâ âlihi ve ashâbihî efdalu't-tahiy-
yât ›n ulüvv-i mu‘cizât-› kesîretü'l-berekât›yla ben ki eflrefü'l-buldân ve'l-emâkin ve eymenü'l-medâyin ve'l-
mesâkin k›ble-i cümle-i âlem ve mihrâb-› âmme-i muvahhidîn-i benî Âdem olan Mekke-i Mükerreme ve
Medîne-i Münevvere'nin hâdimi ve Kudüs-i fierîf-i mübârekin hâmî vü hâkimi ve hasretü'l-mülûk olan bi-
lâd-› selâse-i mu‘azzama ki ‹stanbul ve Edirne ve Burusa'd›r ve fiâm-› cennet-meflâmm ve Ba¤dâd-› dârü's-
selâm ve M›sr-› nâdiretü'l-asr-› bî-hemtâ ve külliyen Arabistan ve Halebü'fl-flehbâ ve Irak-› Arab ve Acem ve
Basra ve Lahsa ve Deylem ve Rakka ve Musul ve fiehr-i Zor ve Van ve Diyarbekr ve Zülkadriye ve Kürdis-
tan ve vilâyet-i Erzurum ve Sivâs ve Adana ve Karamân ve Ma¤rib ve Habefl ve Tunus ve Trablusflâm ve K›b-
r›s ve Rodos ve Girid ve Mora ve Akdeniz ve Karadeniz ve Cezâyir ve sevâhil-i deryâ ve Anadolu ve memâ-
lik-i Rûmili ve husûsan memâlik-i Tatar ve Deflt-i K›pçak ve vilâyet-i Kefe ve ol havâlîde olan cümle oymak
ve diyâr-› Bosna ve kal‘a-i Belgrad-› dârü'l-cihâd ve bi't-temâm memâlik-i Eflak ve Bo¤dan ve ta‘rîf ve tav-
sîfden müsta¤nî nice bukâ‘ ve buldân›n pâdiflâh-› ma‘delet-penâh ve flehriyâr-› encüm-sipâh ve flehinflâh-›
tasarruf-destgâh es-Sultân ibnü's-sultân ve'l-Hâkân ibnü'l-Hâkân Sultân Osmân Hân ibnü's-Sultân Mustafa
Hân ibnü's-sultân Mehemmed Hân'›m ki menflûr-› sa‘âdet-saltanat›m tevkî‘-i refî‘-i sultânü'l-berreyn ile mu-
vakka‘ vü müzeyyen ve misâl-i bî-misâl hilâfetim unvân-› sa‘âdet-niflân-› hâkânü'l-bahreyn ile muvaflflah ve
mu‘anvendir. Lâ–cereme flükran alâ hâzihi'n-ni‘am melce-i selâtîn-i âlî-tebâr ve melâz-› havâkîn-i zevi'l-i‘ti-
bâr olan atebe-i aliyye-i devlet-medâr ve südde-i seniyye-i übbehet-karar›m›z ile tarh-› esâs-› hubb u me-
veddete izhâr-› meyl ü ra¤bet edenler haklar›nda ebvâb-› dostî ve âflinâyî küflâde ve esbâb-› alâka ve velâ
rûz-be-rûz müterakkî ve ziyâde idü¤i beyândan müsta¤nî olma¤la binâ’en alâ zâlik iftihâru ümerâ’i'l-›zâmi'l-
Îseviyye, muhtâru küberâ’i'l-fihâmi'l-Mesîh›yye, muslihu mesâlih-i cemâhîri't-tâ’ifeti'n-Nasrâniyye, sâhibü
ezyâli'l-haflmeti ve'l-vekâr ve sâhibü delâ’ili'l-mecdi ve'l-i‘tibâr hâlâ Danimarka ve Türgiya ve Vandal ve Got
tâ’ifelerinin Kral› ve nice memleketlerin dukas› ve ana tâbi‘ yerlerin kontesi haflmetlü Firiderikos-› Hâmis
hutimet avâk›buhu bi'l-hayr ve'r-reflâd ve ahsene ileyhi sebîle's-savâb ve's-sedâd dah› bundan mukaddem
Devlet-i Aliyye-i rûz-efzûnumla dostluk ve mahabbet ebvâb›n›n küflâde olmas› irâdesiyle kendü taraf›ndan
mu‘teber be¤zâdelerinden hâlâ mecmû‘-› umûr-› askeriyelerinin nâz›r› k›dvetü a‘yâni'l-milleti'l-Mesîhiyye
Sen Cermondov Gollimodgalar hutimet avâk›buhû bi'l-hayr mevk›‘-› câh u celâl olan Devlet-i Aliyye-i H›-
lâfet-ifltimâlimize irsâl ve müceddeden temhîd-i levâz›m-› emr-i müsâlemeye ibtidâr birle bu husûsa dâir ti-
cârât ve mu‘âmelât mevâdd›n›n temfliyyetine izhâr-› hâhifl ve ra¤bet ve mevâdd-› mezkûrenin müzâkere ve
akdi içün mûmâ-ileyhe memhûr sened ile ruhsat verüp rikâb-› müstetâb-› hüsrevânemize ba‘s ü irsâl ve tes-
viyesi murâd olunan keyfiyyât-› mükâlemenin pezîrâ-y› hüsn-i husûl ve hitâm›n› ilticâ ve istîsâl etmekle ir-
sâl olunan nâme-i dostî alâmesi ve zikrolunan merâm ve mültemisât› de’b-i dîrîn-i saltanat-› ebed-mikneti-
miz üzre sadr-› a‘zam›m vesâtat›yla mukaddemâ pâye-i serîr-i saltanat-masîrimize arz u telhîs olundukda
mültemisât-› mezkûre taraf-› hümâyûn-› re’fet-meflhûnumuzdan karîn-i encâh ve müsâ‘afe olunup fleref-
efzâ-y› sudûr olan izn-i hümâyûnumuz mûcebince mükâlemeye me’mûr hademe-i Devlet-i Aliyyemiz ve-
sâtatlar›yla mevâdd-› musâlahaya murahhas olan be¤zâde-i mûmâ-ileyh ile bi'l-müzâkere mâdde-be-mâdde
tasfiye vü tesviye olunarak ale'l-›tlâk on yedi mâdde ve bir hâtime üzerine tarafeynden karâr-dâde olup mu-
rahhas-› mûmâ-ileyhin olugeldi¤i vechile Latin lisân› üzre virdi¤i temessük ba‘de't-terceme tekrar pâye-i se-
rîr-i flevket-masîr-i mülûkânemize ba‘de'l-arz ve'l-ifl‘âr müstesvab ve müstahsen görülme¤in ber-vech-i mu-
harrer mübâdele olunan temessükün kral-› müflârun-ileyh taraf›ndan kabûl ve te’yîdini hâvî gelen tasdîk-
nâmesini ve kezâlik tercemesini düstûr-› ekrem, müflîr-i efham, nizâmü'l-âlem, nâz›mu menâz›mi'l-ümem,
müdebbiru umûri'l-cumhûr bi'l-fikri's-sâk›b, mütemmimü mehâmmi'l-enâm bi'r-re’yi's-sâib, mümehhidü
bünyâni'd-devleti ve'l-ikbâl, müfleyyidü erkâni's-sa‘âdeti ve'l-iclâl, mürettibü merâtibi'l-hilâfeti'l-kübrâ, mü-
kemmilü nâmûsi's-saltanati'l-uzmâ, el-mahfûf bi-sunûfi avât›fi'l-meliki'l-a‘lâ bi'l-fi‘l vezîr-i a‘zam-› mergû-
bu'fl-fliyem ve vekîl-i mutlak-› ferhunde-kademim Râg›b Mehemmed Pafla edâmallâhu Te‘âlâ iclâlehu ve



zâ‘afe bi't-te’yîd-i iktidârehu ve ikbâlehu dergâh-› mekremet-penâh-› cihân-bânîmize arz u telhîs edüp cüm-
lesine alâ vechi'l-kâmil ilm-i âlem-flumûl-i pâdiflâhânemiz muhît ve flâmil oldukda mücerred kral-› müflâ-
run-ileyhin dostluk ve meveddete olan meyl u ra¤betine binâ’en ›nâyet-rîz-i sudûr olan hatt-› hümâyûn-›
flevket-makrûnumuz mûcebince te’yîden akd-› müsâlemeye fermân-› hümâyûnumuz olma¤›n iflbu niflân-›
flerîf-i âlîflân ve ahd-i münîf-i celâdet-unvân›m›z fleref-efzâ-y› imlâ ve murahhas-› mûmâ-ileyhin yedine tes-
lîm ve i‘tâ olunma¤la yerli yerinde ri‘âyet u s›yânet olunmak içün iflbu on yedi mâddedir ki zikr olunur:

Evvelki Mâdde: Devlet-i Aliyye ile Danimarka kral› beyninde musâlaha-i mü’ebbede ve dostluk ve mu-
sâfât cârî ola ve re‘âyâ ve berâyâ-y› cânibeynin berren ve bahren bilâ-mâni‘ ticâretleri câ’iz olup Danimarka
kral›n›n bayrak ve patentesiyle yürüyen as›l Danimarkalu ve mellâh sefâyini memâlik-i mahrûse'nin iskele
ve limânlar›na emti‘a ve eflyâlar›yla geldiklerinde ve meks ü arâmlar›nda ve gerü gitdiklerinde rencîde olun-
mayup furt›nadan ve âhar gûne kazâya giriftâr olup mutazarr›r olan sefâyininin ta‘mîr u termîmi câ’iz olup
ve kendü akçalar›yla kifâf-› nefsleriyçün sat›n ald›klar› me’kûlât ve meflrûbât ve levâz›m-› sâ’irelerine mü-
mâna‘at olunmaya ve memnû‘âtdan olmayan emti‘a ve eflyâlar›n›n bey‘ u flirâs›nda sâ’ir dost olan düvel tüc-
câr› haklar›nda ne vechile cârî olmufl ise Danimarkalu hakk›nda dah› cârî olup kesb-i intifâ‘ edeler ve Bo-
¤az hisârlar›na ve sâ’ir limân ve iskelelere gelen Danimarkalu sefâyini sâir dost olan düvelin sefâyini misillü
kabûl ve verilegelen üç yüz akça selâmet akças›n› edâ eylediklerinden sonra muhdesât talebiyle rencîde ve
remîde olunmayalar.

‹kinci Mâdde: Danimarka sefâyini furt›nadan veyâhûd âhar kazâ ile muhâtaraya giriftâr olduklar›nda
fenn-i mellâhîde mâhir olanlardan mu‘âvenet oluna ve Devlet-i Aliyye'nin limân ve iskelelerinde karaya dü-
flen Danimarka sefînesi ol mahallin vülât ve hükkâm ve zâbitân› himâyet u i‘ânet ve garkdan halâs olan em-
ti‘a ve eflyâ ve esvâblar› ashâb›na reddolunmak üzre karîb bulunan Danimarka konsoloslar›na teslîm etdi-
rilmesine sa‘y eyleyeler, mu‘tâd olan ücret-i amele ve nakliyyeden gayr› bir nesne taleb olunmaya ve gâret
olunan eflyây› ba‘de't-tefahhus buldurulup tamâmen redd u teslîm eyleyeler.

Üçüncü Mâdde: Danimarkalu tüccâr› ve anlara tâbi‘ olanlar getürüp götürdükleri emti‘a ve eflyâ içün
sâ’ir dost olanlar misillü yüzde üç resm-i gümrü¤ü edâ eyledikden sonra ziyâde nesne taleb olunmaya ve
gümrük ümenâs› eflyâlar›n› de¤er bahâs›ndan ziyâde bahâ takdîr eylemeyüp ve k›ymetlerinde uzlaflmad›k-
lar› hâlde yüzde üç olmak üzre aynî eflyâ verilüp ve gümrük ümenâs› almakda muhâlefet eylemeyeler. Da-
nimarka elçisinin kendüye müte‘allik olan emti‘a vü eflyâ ve esvâb›ndan ve hediyyesinden gümrük ve bâc
taleb olunmaya ve altun ve gümüfl sikkeden ve dost olanlar gümrük vermedikleri eflyâdan kezâlik nesne ta-
leb olunmayup gümrük ümenâs› mahallinde cârî olan akçay› kabûl eyleyeler.

Dördüncü Mâdde: Danimarka sefînesinin hamûlesini tahliye eylemek elvermedi¤i hâlde cebr olunma-
ya ve hamûle ve emti‘a ve eflyâs›n› taflraya ihrâc etmeyüp sefînesiyle âhar mahalle nakl murâd olundukda
mümâna‘at olunmayup bir dürlü bahâne ile nesne taleb olunmaya ve hamûlesinin bir m›ktar› Danimarka
sefînesinden ihrâc olunup bâkî kalan emti‘a ve eflyâ âhar mahalle nakl olundukda ancak ihrâc olunan eflyâ-
dan gümrük taleb oluna ve resm-i gümrü¤ü edâ olunmufl eflyây› Devlet-i Aliyye'nin âhar limân ve iskelele-
rine nakl eylediklerinde gümrü¤ün edâ tezkiresi ibrâz olundukda ol mahallin gümrük ümenâs› tekrar güm-
rük taleb eylemeyeler. fiöyle ki eflyâdan resm-i gümrü¤ü bulundu¤u mahalde bir defa edâ eyledikden son-
ra âhar mahalle gitdiklerinde ziyâde nesne teklîf olunmaya ve gümrükden eflyâ kaç›r›ld›kda Danimarkalu-
ya sâ’ir dost olan düvel misillü mu‘âmele oluna ve gümrü¤e müte‘allik muâmele sâ’ir dost olan milel hak-
k›nda oldu¤u gibi Danimarkaluya dah› câ’iz ola ve Danimarkaludan ve anlara tâbi‘ olanlardan Kassâbiye nâ-
m›yla akça taleb olunmaya.

Beflinci Mâdde: Selâmlaflmak husûsunda sâ’ir düvelin ceng sefâyini edegeldikleri üzre Danimarka kra-
l›n›n dah› cenk sefâyini icrâ edeler. Danimarkalunun tüccâr sefâyini donanma-y› hümâyûn sefâyinine ve tâ-
bi‘lerine yâhûd Devlet-i Aliyye'nin bayra¤›yla yürüyen sefâyine musâdefe eylediklerinde mu‘tâd üzre dostâ-
ne selamlayup yollar›ndan al›konmayup bir nesne taleb veyâhûd cebren ahz olunmaya.

Alt›nc› Mâdde: Asker ve top ve cebehane ve bunun emsâli mühimmât-› sâ’ire nakliyçün Danimarka se-
fâyinine cebr olunmaya.

Yedinci Mâdde: Tüccâr-› ehl-i ‹slâm ve re‘âyâya müte‘allik olan emti‘a ve eflyâlar›n›n nakliyçün Dani-
marka sefâyinini ücret ile tutduklar›nda Françelü ve ‹ngiltere ve Felemenklü ile cârî olan mu‘âmeleyi ede-
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ler ve resm-i gümrük al›nagelüp Danimarkalunun sefâyini ile Danimarka tüccârlar›n›n getirüp götürdükle-
ri eflyâlar›ndan Danimarka elçilerine ve konsoloslar›na mu‘tâd üzre âid olan konsolate resmini bi't-temâm
edâ eyleyeler.

Sekizinci Mâdde: Der-i devletde mukîm Danimarka elçileri sâ’ir dost olan düvelin elçileri misillü rüt-
belerine göre me’lûf olduklar› serbestiyet ve mu‘âfiyet anlar›n hakk›nda dah› cârî ola ve memâlik-i mahrû-
senin her kang› iskele ve limân ve adalarda dost olan düvel taraf›ndan konsolos ve vekîlleri ve tercümânlar
bulundu¤u bi'l-cümle mahallerde Danimarka elçileri dah› konsolos ve konsolos vekîlleri ve tercümânlar
ta‘yîn ve dilediklerini def‘ ve yerlerine âhar kimesneleri nasb eyleyeler ve Âsitâne'de mukîm ilçilerinin ya-
n›nda yaln›z dört nefer ve konsoloslar› ikâmet eden memâlik-i mahrûsede birer nefer tercümân istihdâm
eyleyeler.

Dokuzuncu Mâdde: Memâlik-i Mahrûse'de mukîm Danimarkalunun konsoloslar› ve konsolos vekîlle-
ri ve tercümânlar› ve tüccâr› ve anlara tâbi‘ olup müte’ehhil ve mücerred olan Danimarkalu etbâ‘ ve huddâ-
m› cizye ve tekâlîf-i sâ’ireden mu‘âf olalar.

Onuncu Mâdde: Danimarkalu ve anlara tâbi‘ olanlar beyninde münâza‘a zuhûrunda Danimarkalu ilçi-
leri veyâhûd konsoloslar› Danimarkalunun kâ‘idesi üzre görüp faysal verüp Devlet-i Aliyye'nin kuzât ve
hükkâm› kar›flmayalar, Danimarka tüccâr›n› himâyet eylemek içün Memâlik-i Mahrûse'de mukîm Dani-
marka konsoloslar› habs olunmayalar ve her ne da‘vâlar› olur ise ilçileri ma‘rifetiyle Âsitâne-i Sa‘âdetimde
görüle ve menzilleri mühürlenmeyüp teftîfl ve tefahhus olunmaya ve Devlet-i Aliyye re‘âyâs›yla Danimarka-
lunun umûr-› fler‘iyyeleri vukû‘unda elçileri veya konsoloslar› veya vekîlleri ma‘rifetiyle ve tercümânlar› ve-
sâtat›yla fler‘le ru’yet oluna Danimarkaluyu ve anlara tâbi‘ olanlar› ehl-i ‹slâm veyâhûd Devlet-i Aliyye re‘âyâ-
s› fler‘a ›hzâr eylediklerinde tercümânlardan biri veyâhud vekîlleri mevcûd olmad›kca cevâb eylemeye cebr
olunmaya ve dört bin akçadan ziyâde olan da‘vâlar› Âsitâne-i Sa‘âdet'de görüle ve bey‘ u flirâya ve kefâlete
müte‘allik ve istidâne olunan akça husûslar›nda ehl-i ‹slâm ve re‘âyâ-y› Devlet-i Aliyye, Danimarkalu ve an-
lara tâbi‘ olanlardan da‘vâ eylediklerinde hüccet-i fler‘iyye veyâhud ma‘mûlün-bih sened olmad›kca zûr flâ-
hidleri istimâ‘ olunmay›p habs olunmaya ve azîmet üzre olan Danimarka sefinesi nizâ‘ vukû‘unda der-akab
konsolos ve tercümân ma‘rifetiyle faysal verilüp bilâ-mûcib te’hîr ve tevkîf olunmaya.

On birinci Mâdde: Danimarkalunun biri edâ-y› deyne kâdir olmayup iflâs› zâhir ve firâr ve gaybet ey-
ledikde mâdâmki kefâleti olmaya âhar Danimarkaluya edâ-y› deyni içün cebr olunmaya. Danimarkalunun
biri müttehem olup firâr eder ise âhar Danimarkalu mâdâmki kefâleti olmaya mu’âhaze ve rencîde olunma-
ya. Danimarkalu sâkin oldu¤u mahalde maktûl kimesnenin lâflesi zuhûrunda mâdâmki Danimarkalu üze-
rine fler‘an bir töhmet sübût bulmaya, ol mahalde veyâhud ol havâlîde bulunan Danimarkalu dem-i diyet
talebiyle rencîde olunmaya.

On ikinci Mâdde: Danimarka memleketinde tevellüd edüp nefs-i Danimarkalu olanlar mâdâmki kara-
da ve deryâda Devlet-i Aliyye'ye düflmanl›k üzre olan harbî asker ile esnâ-y› cenkde ahz olunmayalar, an-
lardan bir ferdin esîr olmas› câ’iz olmaya. E¤er bu gûne harbî asker ile bulunmufl de¤il iken sehven bir ta-
rîk ile esîr olmufl ise Danimarka ilçileri ve konsoloslar› murâd ve taleb eyledikleri hâlde teftîfl ve tefahhus
olunup Danimarkalu idü¤i sâbit ve nümâyân oldukda ›tlâk olunup elçiye ve konsolosa redd u teslîm oluna
ve kezâlik ehl-i ‹slâmdan veyâhûd Devlet-i Aliyye re‘âyâlar›ndan bir ferd Danimarka Devleti'nde esîr olma-
ya ve e¤er bu makûle esîr bulunur ise bilâ-avk u te’hîr ›tlâk oluna.

On üçüncü Mâdde: Danimarkaludan veyâhûd tâbi‘lerinden memâlik-i mahrûsede bir kimesne fevt ol-
dukda muhallefât›n› vereselerine teslîm eylemek üzre Danimarka ilçisi veyâhûd konsolosu zabt ve bunlar-
dan biri bulunmad›¤› halde terekesini flerîki kabz eyleyüp hükkâm ve zâbitân taraflar›ndan müdâhale olun-
maya ve fevt oldu¤u mahalde Danimarkaludan bir kimesne bulunmad›¤›nda muhallefât› ve tahrîrât ve se-
nedât› ol mahallin hâkimi taraf›ndan mühürlenüp h›fz ve Danimarka ilçisinden kabz›na me’mûren vârise
bilâ-bahâne teslîm olunup resm-i k›smet taleb olunmaya.

On dördüncü Mâdde: ‹crâ-y› âyîn husûsu sâ’ir müste’menlere câ’iz oldu¤u vech üzre Danimarkaluya
dah› icrâ-y› âyîn eylemek câ’iz ola.

On beflinci Mâdde: Danimarkalunun birisi ‹slâm› kabûl eyledi deyü bir kimesne da‘vâ eder ise mâdâm-
ki tercümân› muvâcehesinde irâdetim ile ‹slâm'› kabûl eyledim deyü ikrâr etmedikce cebr olunmaya ve ik-
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râr› vukû‘unda Danimarkaluya deyni ve onlara müte‘allik mâl› var ise ba‘de's-sübût dâyinine ve ashâb›na
edâ eyleye, ashâb› bulunmaz ise ashâb›na verilmek üzre ilçisine veyâhud konsoloslar›na teslîm oluna.

On alt›nc› Mâdde: Emr-i ticâretin flurûtuyla temfliyyetine sa‘y u gûflifl ve husûs-› mezkûra muhill olan
hâlât›n mehmâ-emken indifâ‘›na sa‘y oluna ve Cezâyir ve Tunus ve Trablus ocaklar›yla Danimarka kral› bey-
ninde karâr-dâde olan mevâdd-› dostluk düstûrü'l-amel olmak içün taraf-› Devlet-i Aliyye'den himâye olu-
na ve hilâf› zuhûrunda Devlet-i Aliyye'nin hükmü oca¤-› mezkûrûna nâfiz ve cârî olma¤la mehmâ-emken
›slâh-› zâtü'l-beyne himmet buyrula.

On yedinci Mâdde: Bâlâda mezkûr dostluk ve ticâreti hâviye mevâdd tarafeynden imzâ olundukdan
sonra hilâf-› vaz‘ u harekete hiçbir vaktde kat‘â cevâz verilmeyüp kemâ-yenba¤î mer‘î ve mu‘teber ve ile'l-
ebed düstûrü'l-amel tutula ve mevâdd-› mezkûre kral-› müflârun-ileyhin tüccâr› ve re‘âyâs› hakk›nda cârî
oldu¤u gibi Devlet-i Aliyye tüccâr› ve re‘âyâs› ve tâbi‘leri haklar›nda dah› cârî ola ve bundan böyle dah› ta-
rafeyne nâfi‘ ve hay›rlu ba‘z› mevâdd hudûs eyledikde ba‘de'l-müzâkere temfliyyet ve nizâm›na dikkat ve
mevâdd-› sâireye ilhâk olunmak câ’iz ola.

Hâtime: Devlet-i Aliyyemle haflmetlü kral-› müflârun-ileyh beyninde mü’ebbeden akd olunan flurût-›
musâlaha bilâ-halel h›fz u mürâ‘ât oluna. ‹mdi Devlet-i Aliyye-i ebed-miknetimize kral-› müflârun-ileyh ta-
raf›ndan ve a‘kâb-› husûsiyyet-intisâblar› câniblerinden mâdâmki ›zhâr-› merâsim-i s›dk u velâ ve ibrâz-› le-
vâz›m-› ahd ü vefâ hâlât›na müdâvemet oluna, Cânib-i hümâyûn-› flehinflâhânemizden dah› peyvend-i sev-
gend-i husrevânemiz ile te’yîd-i revâb›t-› visâk ederim ki min-ba‘d taraf-› kâmilü'fl-fleref-i pâdiflâhâne ve ke-
zâlik ahlâf-› nasfet-ittisâf-› mülûkânemizden ve vüzerâ-y› âlî-makâm ve huddâm-› zevi'l-ihtirâm›m›zdan 
ser-i mû hilâf›na bir dürlü cevâz ve ruhsat verilmeyüp tarafeynden dâ’imâ te’kîd-i esâs-› müvâlât ve tefl-
yîd-i mebânî-i hulûs u musâfât içün iflbu niflân-› hümâyûn ve ahd-i ›nâyet-meflhûnumuzun mazmûn-› mü-
nîfi üzre amel ü hareket oluna.

[Fî] Evâs›t-› Zi'lkade sene 1170 / [6 A¤ustos 1757], BOA. Hatt-› Hümâyun 265

Osmanl› Devleti ile Danimarka Devleti aras›nda imzalanan dostluk ve eflitli¤e dayal› on yedi madde-
lik ticaret anlaflmas›na göre:

Danimarka tüccarlar›na di¤er dost devlet tüccarlar›na tan›nan ayr›cal›klar aynen verilmifltir. Böylece
iki devlet aras›nda deniz ve kara ticaretinin geliflmesi hedeflenmifltir. ‹ki devlet vatandafllar› birbirlerinin
ülkelerinde emniyet içerisinde bulunacaklard›r. Bu anlaflmaya taraf ülke topraklar›nda ölenlerin mal var-
l›klar› iade edilecektir. Karfl›l›kl› konsolosluklar aç›l›p mahkeme esnas›nda tercüman bulundurulacakt›r.
Dinî ayinler serbestçe yap›labilecektir. Danimarka vatandafllar›ndan Müslüman olanlara bask› yap›lma-
yacak ve mal varl›klar›na dokunulmayacakt›r.

According to the teraty of commerce of 17 articles signed between the Ottoman State and Denmark
on friendship and equailty:

The privileges given to the merchants of the other friendly states have been also given to Danish mer-
chants.

In this way, it has been aimed to develop the commerce of land and sea between the two states.
The citizens of the two states can travel in their countries in security. The properties of those dying

in these two countries will be given back. The consulates can mutually be open and translators can be
present in the court. Religious ceremonies can be practised in freedom. Danish citizens who accept Islam
are not to be pressed and their properties are not to be seized.
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Biz ki Belçika Kral› Leopol'üz

fievketlü, azametlü, kudretlü, mehâbetlü, her dem muzaffer pâdiflâh-› a‘zam-› Osmânyân hazretlerine
derkâr olan kemâl-i ihtirâm ve dostî-i samîmi-i tâmm›m›z›n emâresi olmak üzre dostî ve ticâret ve âmed-
flud sefâyine dâir ve tarafeyn milletlerine ale's-seviyye menfa‘ati bâhir bir mu‘âhedenin cenâb-› flevket-
me’âblar›yla akd ü temhîrine hâhifl-ger oldu¤umuza mebnî Rusya Devleti kavalyerlik tarîklar›ndan Santa
Ana tarîk›n›n elmasla müzeyyen ikinci rütbesi kavalyeri ve Avusturya Devleti nezdinde fevkalâde murah-
has orta ilçimiz olan Baron Oserlovan De Gras de Sövü'nün ehliyet ve gayret ve sadâkat ve istikâmetine
emniyet-i kâmilemiz olup bâlâda mastûr merâm›n husûlüne sâlih bir mu‘âhadenin mevâdd›n› müzâkere
ve akd ü temhîr içün taraf-› Devlet-i Aliyye'den terhîs olunacak bir veyâhud müte‘addid zevât›n hâmil o-
lacaklar› siyâk-› lây›k üzre muharrer ruhsatnâmelerin mübâdelesinden sonra müflârun-ileyhim ile
müzâkere ve mükâlemeye murahhas olmak üzre iflbu taraf›m›zdan mümzâ ruhsatnâmemiz ile ta‘yîn ve
tevkîl ve terhîs edüp mu‘âhade-i merkûmenin ukûd ve flerâyitini müzâkere ve temhîr ve imzâ husûsuna
ruhsat-› tâmme ve kâmile i‘tâ eyledi¤imizden nâflî imdi zikr olunan murahhas›m›z hâmil oldu¤u iflbu ruh-
satnâme mûcebince akd ve ta‘ahhüd ve imzâ eyledi¤i bi'l-cümle mevâdd makbûlümüz olup dâ’imâ ve
müstemirren mer‘î ve mu‘teber tutulmak ve kemâl-i dikkatle ri‘âyet ve îfâ eyleyüp bir bahâne ve sebeb ile
hilâf›na cevâz gösterilmemek ve tasdîknâmeleri siyâk-› lây›k üzre tahrîr etdirilüp vakt-i meflrût ve
mu‘ayyende mübâdele z›mn›nda irsâl ve tesyîr etdirilmek husûsât›n› kralca ahd ü kavlimiz üzre va‘d ve
ta‘ahhüd eyledi¤imizi müfl‘ir iflbu nâmemiz tahrîr ve imlâ ve devlet mührüyle temhîr ve îbkâ k›l›nd›. Bin
sekiz yüz otuz sekiz senesi Nisan'›n›n on alt›nc› günü Burusel [Bürüksel] flehrinde vâk›‘ saray›m›zda tahrîr
ve i‘tâ k›l›nm›fld›r.

Mahall-i imzâ
Leopol
Kral cenâblar›n›n imzâs›n› tasdîkan
Umûr-› Ecnebiye ve Dâhiliye Nâz›r›
Deto
[16 Nisan 1838], BOA. Hatt-› Hümâyûn 35292



Belçika Kral› Leopol, Sultan ‹kinci Mahmud'a sonsuz sayg› ve hürmetlerini iletmifltir. ‹ki devlet
aras›nda karfl›l›kl› dostluk, ticaret ve gemilerinin serbest dolafl›m› konular›nda yap›lacak anlaflma-
n›n müzakerelerine ülkesi ad›na kat›lmak üzere, Avusturya Fevkalade Elçisi Baron Oserlovan dö
Gras dö Sövü görevlendirilmifltir.

Leopol, The King of Belgium, has presented his infinite respect to Sultan Mahmud II. and reported that
Baron Oserlovan, the extraordinary mediator envoy of Austria, has been appointed to take part in the nego-
tiations of the treaty to be signed between Belgium and the Ottoman State concerning the friendship, trade,
and free-passage in the seas on behalf of His country.
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Fransa ilçisi taraf›ndan flehr-i May›s'›n dokuzu tarihiyle Bafltercüman Lapid'e verilen 
bir k›t‘a ta‘lîmnâmenin tercemesidir.

Umûr-› Hâriciye Nâz›r› devletlü Reflid Pafla hazretlerine gidüp selâm›m› lede't-teblî¤ evvelâ ek-
serîsi dostlar›m olan hemflehrîlerimizden birçok zevât hakk›nda taraf-› eflref-i Hazreti flehinflâhîden
tahsîl buyurmufl olduklar› ihsân ve ›nâyât-› seniyyeden dolay› teflekkür ederek bu keyfiyet bana po-
litikaca bir hüsn-i hareket göründü¤ünü ve Devlet-i Aliyye'nin dost ve hay›r-hâh› bulunanlar›n m›k-
dar u ›dâd›n› dostlar› çok olan memleketlerde teksîr ve tevfîr etme¤e nâfi‘ olaca¤›n› me’mûl eyledi-
¤imi ve devleteynin menâfi‘-i politik›yyesi z›mn›nda hay›r-hâhân-› Devlet-i Aliyye'nin günden güne
tezâyüd ve tekessür etmesiyçün bezl-i makdûr edece¤imi ve sâniyen Belçika ilçisinin Dersa‘âdet'e
vusûlünü müflârun-ileyh hazretlerine ihtâr ve tezkâr birle taraf-› Devlet-i Aliyye'den Belçika Hükû-
meti'nin istik[l]âli tasdîk olundu¤u anda sûretin asla tevâfuk etmesi yani devleteyn beyninde mu-
âmelât-› hasenenin vaz‘ u te’sîs olunmas› lâz›meden idü¤ünü ve ilçi-i mûmâ-ileyhe Bâb-› Âlî'de ola-
cak mülâkât-› aliyyelerinden dolay› çok vakt intizâr etdirmemelerini ricâ ederek ilçi-i mûmâ-iley-
hin metbûu olan Belçika hükümdâr›, Fransa kral› cenâblar›n›n damâd› olmas› cihetiyle Fransa Se-
fâreti'nin taht-› himâyet ve müzâheretinde bulundu¤unu ve kral-› müflârun-ileyh taraf-› Devlet-i
Aliyye'den hakk›nda ibrâz buyurlacak taltîf ve iltifâtdan mahzûz olaca¤›n› nâz›r-› müflârun-ileyh
hazretlerine beyân ve ifâde eylemenizi ricâ ederim deyü muharrerdir.

[9 May›s 1838], BOA. Hatt-› Hümâyûn 46909-F



Fransa Devleti, Osmanl› Devleti'nden Belçika Devleti'nin ba¤›ms›zl›¤›n›n tan›nmas›n› istemekte-
dir. Ayr›ca Osmanl› Devleti'nin Fransa'da baz› kiflilere verdi¤i hediyelerin iki ülke aras›ndaki dost-
luk münasebetlerinin güçlenmesine sebep oldu¤u da anlat›lmaktad›r.

France has demanded for the Ottoman State to accept the  independence of Belgium. It has al-
so been narrated that the Ottoman State gave some presents to someones in France has caused to
strengthen relations of friendship.
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Devlet-i Aliyye-i ebediyyetü'd-devâm ile Belçika kral› beyninde müceddeden akd olunan
mevâdd-› mu‘âhedeyi hâvî i‘tâ buyrulan tasdîknâme-i hümâyûndur.

Niflân-› hümâyûn oldur ki
Çûn Hazreti Hüdâvend-i Mâlikü'l-mülk-i lâ-yezâl, müfîzu'l-cûd ve'n-nevâl tenezzehet zâtuhu

ani'fl-flibîh ve'l-misâl ve tekaddeset s›fâtuhu an tatarruku'z-zevâl ve'l-intikâlin irâdet-i aliyye-i eze-
liyye ve ›nâyet-i bî-gâyet-i lem-yezeliyyesi ve Cenâb-› Sultân-› Enbiyâ ve sipeh-sâlâr ve ketâ’ib-i as-
fiyâ aleyhi ve alâ âlihi efdalü's-salavât ve ekmelü't-tahâyât›n destyârî-i mu‘cizât-› kesîretü'l-berekât›
ve hulefâ-i râflidîn ve ashâb-› güzîn aleyhim r›dvânü'l-meliki'l-mu‘în ve cümle-i evliyâ-y› hidâyet-
karîn ve asfiyâ-y› nebâhet-rehîn kuddiset esrâruhum fî külli vaktin ve hîn hazerât›n›n mürâfakat-i
ervâh-› tayyibe-i cennet-me’vâlar› ile ben ki es‘adü'l-buldân ve'l-emsâr ve eflrefü'l-emâkin ve'l-aktâr
k›ble-i mesâcid-i âlem ve mihrâb-› teveccühât-› âmme-i ümem olan Mekke-i Mükerreme ve Medî-
ne-i Münevvere ve Harem-i Mescid-i Aksâ ve Kudüs-i fierîf-i mübârekin hâdim ve hâkimi ve bilâd-›
selâse-i mu‘azzama -ki ‹stanbul ve Burusa ve Edirne'dir- anlar›n ve fiâm-› cennet-meflâmm ve M›sr-›
nâdiretü'l-asr ve külliyyen Arabistân ve Cezîretü'l-Arab ve Afrika ve Berka ve Kayravan ve Halebü'fl-
flehbâ ve Irâk-› Arab u Acem ve Basra ve Lahsa ve Deylem ve Rakka ve Musul ve fiehr-i Zor ve Di-
yarbekr ve Zü'l-Kadriye ve vilâyet-i Erzurum ve Sivâs ve Adana ve Karamân ve Kars ve Van ve te-
vâbi‘iyle Ç›ld›r ve Ma¤rib ve Habefl ve Cezâyir-i Garb ve Tunus ve Trablusflam ve Trablusgarb ve
K›br›s ve Rodos ve Girid ve ‹zmir ve Akdeniz ve Karadeniz ve Cezâir ve sevâhiliyle diyâr-› Anado-
lu ve memâlik-i Rûmili ve husûsan Ba¤dâd-› dârü's-selâm ve Rum ve Türk ve cemî‘an Kürdistan ve
muzâfât›yla umûmen Bosna ve Kal‘a-i Belgrad-› dârü'l-cihâd ve S›rb Hükûmeti ve anda olan k›lâ‘ ve
bukâ‘ ve husûn ve bilâd-› Arnavudluk ve Eflâk ve Bo¤dan memleketleri ve ta‘rîf ve tavsîfden müs-
ta¤nî nice buldân u bukâ‘ ve emsâr u k›lâ‘›n pâdiflâh-› ma‘delet-penâh ve flehriyâr-› merhamet-dest-
gâh› es-sultân ibnü's-sultân ve'l-hâkân ibnü'l-hâkân es-Sultân el-Gâzî Mahmûd Hân ibnü's-Sultân
el-Gâzî Abdülhamîd Hân ibnü's-Sultân el-Gâzî Ahmed Hân'›m, menflûr-› sa‘âdet-nüflûr-› saltanat›m
tevkî‘-i refî‘-i sultânü'l-berreyn ile muvakka‘ ve müzeyyen ve misâl-i bî-misâl hilâfetim unvân-›
me‘âlî-niflân-› hâkânü'l-bahreyn ile muvaflflah ve mu‘anven olup fe lâ-cereme flükran alâ tilke'n-
ni‘am atebe-i aliyye-i devlet-medâr ve südde-i seniyye-i übbehet-karâr›m›z melce-i selâtîn-i âlî-te-
bâr ve melâz-› havâkîn-› zevî'l-i‘tibâr oldu¤u müsellemdir. Binâ-berîn Devlet-i Aliyye-i ebediyyü'd-
devâm ve saltanat-› seniyye-i sermediyyü'l-k›yâm›m›zla Belçika kral› beyninde mu‘âmelât-› ticâret
ve âmed-flud-› sefâyin-i cânibeyne dâ’ir bir mu‘âhedenin müceddeden akdiyle beyne'd-devleteyn
mebânî-i dostî ve muhâdenetin te’sîs ve teflyîdi husûsuna hâlâ Belçika kral› iftihârü'l-ümerâ’i'l-izâmi'l-
Îseviyye, muhtâru küberâi'l-fihâmi'l-milleti'l-Mesîh›yye, muslihu mesâlih-i cemâhiri't-tâ’ifeti'n-Nas-
râniyye, sâhibü ezyâli'l-haflmeti ve'l-vakâr, sâhibü delâilü'l-mecdi ve'l-i‘tibâr hürmetlü menziletlü
dostumuz Leopold hutimet avâk›buhu bi'l-hayr ve'r-reflâd ve ülhime ileyhi sebîlü's-savâb ve's-sedâd
taraf›ndan ›zhâr-› hâhifl ve arzû ile mu‘âhede-i mezkûreye mütedâ’ir mevâdd› müzâkere ve akd ey-
lemek üzre Rusya'n›n mücevher olarak Santa Ana rütbe-i sâniyesinin kavalyeri ve haflmetlü Avus-
turya imparatoru nezdinde kral-› müflârun-ileyhin fevkalâde murahhas orta elçisi ve nezd-i salta-
nat-› seniyyemizde me’mûriyet-i mahsûsa ile fevkalâde murahhas sefîri k›dvetü-ümerâi'l-milleti'l-
Mesîh›yye Baron Oslivan Gras de Sövo hutimet avâk›buhu bi'l-hayr› bu def‘a fevkal‘âde murahhas
orta elçilik ve mumzâ ve memhûr ruhsatnâme ile der-bâr-› flevket-karâr›m›za tisyâr eylemifl oldu-
¤unu ilçi-i mûmâ-ileyh resmen beyân ve inhâ edüp keyfiyet atebe-i felek-mertebe-i tâcdârânemden
bi'l-istîzân Devlet-i Aliyye-i kavî-flevketimin bu misillü düvel-i mütehâbbe haklar›nda derkâr olan
meveddet-i hâlisânesi iktizâs›nca kral-› müflârun-ileyhin iflbu iltimâs› nezd-i mekârim-vefd-i flâhâ-



nemizde vehîn-i hayyiz-i is‘âf olarak flerâyit-› mu‘âhede-i mezkûreyi müzâkere ve tanzîm z›mn›nda
vükelâ-y› fihâm ve vüzerâ-y› ›zâm-› saltanat-› seniyye-i eberr-ittisâm›m›zdan hâlâ Umûr-› Hâriciy-
ye-i Devlet-i Aliyye'miz Nâz›r› olup rütbesine mahsûs niflân-› zî-flân ile mümtâz ve ma¤bûtu'l-emâ’il
ve Fransa Devleti'nin Lejyon dö Nor rütbe-i ûlâs› niflân›n› hâmil olan düstûr-› mükerrem, müflîr-i
mufahham, nizâmü'l-âlem, müdebbiru umûri'l-cumhûri bi'l-fikri's-sâk›b, mütemmimü mehâmmi'l-
enâmi bi'r-re’yi's-sâ’ib, mümehhidü bünyâni'd-devleti ve'l-ikbâl, müfleyyidü erkâni's-sa‘âdeti ve'l-ic-
lâl, el-mahfûfu bi-sunûfi avât›fi'l-meliki'l-a‘lâ, müflîr-i fetânet-semîrim Mustafa Reflîd Pafla iclâlehu
ve mütehayyizân-› ricâl-i Devlet-i Aliyyemden hâlâ Umûr-› Hâriciyye-i Saltanat-› Seniyyemiz müs-
teflârl›¤› rütbe-i celîlesini hâ’iz ve rütbe-i ûlâ niflân›yla müftehir ve mütemeyyiz olan iftihârü'l-e‘âlî
ve e‘âz›m, müstecmi‘u cemî‘i'l-me‘âlî ve'l-mefâhim, el-muhtassu bi-mezîdi ›nâyeti'l-meliki'd-dâ’im
Mehmed Nuri dâme ulüvvuhu cânib-i me‘âlî-menâk›b-› mülûkânemizden me’mûr ve terhîs olun-
duklar›na mebnî kral-› müflârun-ileyhin murahhas› olan ilçi-i mûmâ-ileyh ile bi'l-müzâkere tanzîm
ve tesviye ve on alt› mâdde üzerine tarafeynden karâr-dâde olarak ilçi-i mûmâ-ileyhin olugeldi¤i
vech üzre Frengiyü'l-ibâre verdi¤i temessük ma‘a terceme pâye-i serîr-i flevket-masîr-i mülûkânemi-
ze takdîm ve istîzân ve nezd-i mekârim-vefd-i flehriyârânemizden istisvâb ile mübâdele k›l›nm›fl ve
zikr olunan temessükün kral-› müflârun-ileyh taraf›ndan kabûl ve te’yîdini müfl‘ir tasdîknâmesi da-
h› vürûd ile dergâh-› mekremet-penâh-› pâdiflâhânemize arz u telhîs k›l›narak keyfiyet ma‘lûm-›
me‘âlî-melzûm-i flehinflâhânemiz olmufl olmakdan nâflî sâlifü'z-zikr mevâdd-› mu‘âhede taraf-› efl-
ref-i mülûkânemizden dah› mukarer ve mu‘teber tutularak yerli yerinde ri‘âyet ve vikâyet olunmak
üzre ber-vech-i âtî ayn›yla zikr ü beyân k›l›nur:

Evvelki Mâdde: Fî mâ-ba‘d Devlet-i Aliyye ile Belçika kral› cenâblar› beyninde ve teba‘a ve
re‘âyâlar› miyân›nda mü’ebbeden dostî ve müvâlât cârî ve ber-karâr ola.

‹kinci Mâdde: Devleteyn-i fahîmeteyn-i müte‘âhideteynin teba‘alar› âminen ve sâlimen yekdîge-
rin memâlikinde geflt ü güzâr ve büyût ve [silik] istîcâr birle berren ve bahren icrâ-y› ticâret edüp
tarafeynin efrâd-› ahâlîsine min-külli'l-vücûh ri‘âyet ve hurmet merâsimi îfâ oluna ve devleteyn-i
müte‘âhideteynden biri baflka bir devlet ile bile muhârib olur ise milel-i tarafeyn beyninde dostî ve
müvâlât›n istikrâr›na halel gelmeyüp flöyle ki; Belçika Devleti bî-tarafl›k usûlünü vikâyet ve Devlet-i
Aliyye-i ebediyyetü'l-istimrâr bayra¤›na ve ehl-i ‹slâm ve re‘âyâdan olan teba‘as›na evvelki gibi
ri‘âyet ederek hiçbir vaktde bir nesnede rencîde olunmamalar›na ve kemâ-kân ticâret mu‘âmelât›n›
icrâ etmelerine dikkat eyleye taraf-› Devlet-i Aliyye'den dah› Belçika Devleti hakk›nda mu‘âmele-i
müteflâbihe ile mukâbele olunup Devlet-i müflârun-ileyhân›n bayrak ve teba‘a ve emvâlleri her vakt
ve her hâlde mazhar-› ri‘âyet ve hurmet ola. 

Üçüncü Mâdde: Devlet-i Aliyye'nin ehl-i ‹slâm ve re‘âyâdan olan tüccâr ve teba‘as› Belçika me-
mâlikine vusûl ve ikâmetlerinde mezîd-i müsâ‘adeye mazhar olan düvel-i mütehâbbe teba‘as› hak-
lar›nda cârî bi'l-cümle imtiyâzât ve mu‘âfiyyât bi-aynihâ Devlet-i Aliyye tüccâr ve teba‘as› haklar›n-
da ri‘âyet olunup Devlet-i Aliyye'nin mersâ ve limânlar›na ve bihâr ve sular›na ve memâlik-i mah-
rûsesine vürûd eden Belçika tüccâr› ve teba‘as› dah› mezîd-i müsâ‘adeye mazhar olan düvel-i mü-
tehâbbe tüccâr ve teba‘as› misillü resm-i gümrük ve rüsûmât-› sâ’ireyi edâ birle cevr ü te‘addî olun-
maya ve tarafeynden iktizâ eden yol kâ¤›dlar› i‘tâ oluna. 

Dördüncü Mâdde: Belçika teba‘as› gerek ziyâret ve gerek seyâhat tarîk›yla Kudüs-i fierîf'e veyâ-
hud memâlik-i Osmâniyye'nin sâ’ir mahallerine azîmet murâd eyledüklerinde âminen ve sâlimen
savb-› maksûda iyâb ü zihâblar›n› mutazamm›n evâmir-i aliyyenin i‘tâs›na mübâderet olunup bir
vechile men‘ olunmayarak himâyet ü s›yânet olunalar. 
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Beflinci Mâdde: Devlet-i Aliyye'nin memâlik-i mahrûsesinde Belçika tüccâr›n›n umûr-› ticâret-
lerine bî-vech dahl ü ta‘arruz olunmay›p düvel-i mütehâbbe-i sâ’ire tüccâr› haklar›nda cârî olan
âdetler tüccâr-› merkûme hakk›nda dah› icrâ oluna ve umûr-› ticâretlerinde istihdâm edecekleri
simsârlar her ne millet ve mezhebden olur ise müdâhale olunmaya. 

Alt›nc› Mâdde: Taraf-› Devlet-i Aliyye'den Belçika'n›n bi'l-cümle fluhûr ve iskelelerinde flehben-
der ikâmesi câ’iz olup her tarafda himâyet ü s›yânet ve s›fâtlar›na lây›k imtiyâza mazhar olalar. Bel-
çika devleti cânibinden dah› umûr-› ticâretin idâresi z›mn›nda memâlik-i mahrûseden mevki‘-i ti-
câret olup lüzûmu tebeyyün eden mahallere kendü cinslerinden veyâhud tâ’ife-i müste’menândan
berevât ve evâmir-i âliye ile konsolos ve konsolos vekîli nasb ve ta‘yîni câ’iz olup haklar›nda imti-
yâzât-› lây›ka ve himâyet ü s›yânet-i lâz›me icrâ oluna. 

Yedinci Mâdde: As›l Belçika teba‘as›ndan hiç ferd memâlik-i mahrûsede esîr olmaya ve kezâlik
ehl-i ‹slâm'dan ve gayr›dan olan Devlet-i Aliyye teba‘as›ndan hiçbir kimesne Belçika memâlikinde
esîr olmaya ve Belçika teba‘as›ndan memâlik-i Osmâniye'de ve gerek Devlet-i Aliyye teba‘as›ndan
Belçika memâlikinde vefât edenlerin emvâl-i metrûkesi tarafeynin ilçi ve maslahatgüzâr ve konso-
los ve konsolos vekîllerine serî‘an ve âminen teslîm birle akrabâ ve vârislerine irsâl oluna.

Sekizinci Mâdde: Devlet-i Aliyye teba‘as›yla Belçika teba‘as› beyninde nizâ‘ ve da‘vâ vukû‘›nda
tercümân› hâz›r olmad›kca da‘vâlar› istimâ‘ ve fasl olunmayup befl yüz gurufldan ziyâdeye bâli¤ olan
da‘vâlar› Bâb-› Âlî'ye havâle olunarak hakk u adl üzre ru’yet oluna ve Belçika teba‘as› kendü hâlle-
rinde ›rz ve edeb ve kâr ü kisb ve ticâretleriyle meflgûl oldukça hiçbir vaktde hükkâm ve zâbitân-›
memleket taraf›ndan dahl ü ta‘arruz ve habs olunmay›p töhmet ve kabâhatleri mütehakk›k olduk-
da sâ’ir müste’menân haklar›nda mu‘âmele olundu¤u vechile ilçi ve maslahatgüzâr ve konsolos ve
konsolos vekîlleri ma‘rifetiyle müttehemlerin te’dîbine mübâderet k›l›na. 

Dokuzuncu Mâdde: Devlet-i Aliyye'nin bayra¤› bi'l-cümle Belçika memâlikinde mazhar-i ri‘âyet
ve ihtirâm olup Belçika'n›n sefâyin-i harbiyesi Devlet-i Aliyye'nin tüccâr gemilerine kâ‘ide-i bahriye
üzre dostî ve mu‘âmele-i bi'l-mücâmele ›zhâr ve Devlet-i Aliyye'nin sefâyin-i harbiyesi dah› Belçi-
ka'n›n tüccâr tekneleri haklar›nda dostluk üzre mukâbele edüp Saltanat-› Osmâniyye'nin bi'l-cüm-
le memâlik-i mahrûsesinde dah› Belçika'n›n bayra¤›na ri‘âyet oluna ve Belçika sefâyini kendü bay-
raklar›yla mezîd-i emn ü selâmetle geflt ü güzâr eyleyüp sâ’ir düvel sefînelerine ve re‘âyâ tekneleri-
ne Belçika bayra¤› verilmemek ve Belçika Devleti'nin ilçi ve maslahatgüzâr ve konsolos ve konsolos
vekîlleri hiçbir vaktde re‘âyâ-y› Devlet-i Aliyye'ye patent i‘tâ ve hafî ve celî tesahhub ve himâye et-
memek ve Devlet-i Aliyye'nin hükûmetinden ihrâc eylememek üzre tarafeyn-i mu‘âhideteynden ka-
râr verilmekle iflbu mu‘âhede iktizâs›nca vaz‘ olunan usûlden inh›râf ve udûl olunmamak husûsu-
na intibâh ve dikkat üzre olalar.

Onuncu Mâdde: Belçika Devleti'nin tüccâr sefâyini memâlik-i mahrûse ve memâlik-i sâ’ire mah-
sûlât›ndan gayr-› ez-memnû‘ emti‘a ve eflyâ hamûlesiyle Halîc-i dârü's-saltanati's-seniyyeden Kara-
deniz'e âmed-fluda me’zûn olalar ve bundan baflka Belçika'n›n mahmûl ve gayr-› mahmûl tüccâr se-
fâyininin Halîc-i Kostantiniyye ve Karadeniz'de ve gerek Devlet-i Aliyye'ye tâbi‘ sâ’ir bihâr ve sular-
da ve mersâ ve limânlarda geflt ü güzârlar›na mümâna‘at olunmayup Ma¤rib Ocaklar›n›n her dürlü
dahl ü ta‘arruzlar›ndan himâyet ü s›yânet ve ol bâbda iktizâ eden evâmir-i aliyyenin ›sdâr ve i‘tâs›-
na mübâderet k›l›na. 

On birinci Mâdde: Belçika sefâyini Devlet-i Aliyye'nin limânlar›na vülûc ve hurûclar›nda limân
ve gümrük me’mûrlar› taraflar›ndan mezîd-i müsâ‘adeye mazhar olan düvelin sefâyininden ziyâde
yoklanmayup düvel-i müflârun-ileyhimin sefâyin ve hamûlelerinden ber-mu‘tâd al›nagelen gümrük
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ve liman resminden ve sâ’ir rüsûmâtdan ziyâde nesne taleb olunmaya ve bundan baflka düvel-i mü-
tehâbbe-i müflârun-ileyhim sefâyini idhâl ve ihrâc›na me’zûn olduklar› emti‘a ve mahsûlât-i müte-
nevvi‘an›n idhâl ve ihrâc›na mümâna‘at olunmayup ve bi'l-cümle Belçika memâlikine âmed-flud e-
den Devlet-i Aliyye sefâyini dah› ayn›yla iflbu menâfi‘e nâ’il olup ancak Belçika ahâlisi taraf›ndan ic-
râ olunmak üzre meflrût ve baflkaca imtiyâzât ve menâfi‘a merbût olan sayd-› mâhî ve gerek Belçi-
ka sefâyinine mahsûs ve münhas›r olmak üzre haflmetlü Belçika kral› cenâblar›ndan tasmîm olun-
mufl olan tuz ticâreti husûsât› müstesnâ ola. Kald› ki ahadühumân›n memâlikinde bir limândan di-
¤er limâna mahsûl-› belde ve sâ’ir ecnebî mahsûlât›n nakl ve idhâli ziyâde mazhar-› müsâ‘ade olan
düvel-i mütehâbbe haklar›nda tarafeyn memâlikinde mer‘iyyü'l-icrâ olan ticâret-i dâhiliye nizâm›-
na tatbîkan tarafeyn teba‘a ve sefâyini taraf›ndan serbestiyyet üzre icrâ oluna. 

On ikinci Mâdde: Tarafeyn-i mu‘âhideteynden birinin teba‘as› kendü sefîneleriyle di¤er taraf›n
sevâhiline vürûd birle limâna duhûl etmedikleri veyâhûd limâna duhûl edüp de hamûlelerinin kül-
lî ve cüz’î m›kdâr›n› ç›karmak istemedikleri hâlde savb-› maksûda azîmet üzre fekk-i lenger ikâme-
tine mümâna‘at olunmayup bu misillü ahvâl vukû‘›nda sâ’ir düvel-i mütehâbbe sefâyininden al›na-
gelen resmden ziyâde rüsûmât taleb ve iddi‘â olunmaya. 

On üçüncü Mâdde: Devleteyn-i fahîmeteyn-i müte‘âhideteynin tüccâr sefâyini yekdîgerinin li-
mân ve iskelelerine vüsûllerinde hamûlenin yaln›z bir m›kdâr›n› ihrâc eylemek ve kusûrunu âhar
mahalle nakl ü îsâl etmek sefîne kapudân› ve mâl sâhibinin yed-i ihtiyârlar›nda olup hamûlenin
m›kdâr›n› yek-be-yek mutazamm›n beyânnâme üzerine iflâret birle karaya ihrâc olunan eflyâ içün
resm-i gümrük ve sâ’ir rüsûmât› edâ oluna ve sefâyin-i merkûmenin lenger-endâz olacaklar› mahal-
lin gümrü¤üne zikrolunan beyânnâme hey’et-i mecmû‘as›yla ibrâz olunarak ve sefînede kalacak ha-
mûle m›kdâr›ndan aslâ bir nesne taleb olunmayarak memleket-i merkûmenin bir veyâhûd müte‘ad-
did limânlar›na varup idhâli memnû‘ olmayan eflyâdan ibâret hamûlesini îcâb eden rüsûmât›n›
ba‘de'l-edâ ol tarafa ihrâc veyâhud baflka mahalle nakl ü azîmetlerine mümâna‘at olunmaya. Kald›
ki nefs-i sefîne içün îcâb eden rüsûm ve tekâlîf ve bid‘atler evvel-be-evvel sefâyin-i merkûmenin va-
racaklar› ve hamûlelerinin cümlesini veyâhud bir m›kdâr›n› ihrâc eyleyecekleri mahalde bir def‘a
edâ eyleyüp memleket-i merkûmenin baflka limânlar›na duhûl murâd eylediklerinde tekrâr rüsû-
mât mutâlebesiyle rencîde olunmaya, me¤er ki bu misillü ahvâl vukû‘unda mezîd-i müsâ‘adeye
mazhar olan millet sefâyini bir nev_i rüsûmât edâs›na tâbi‘ olalar. 

On dördüncü Mâdde: Devleteyn tüccâr sefâyini kapudânlar› ve sâhibleri asâkir ve cebehâne ve
mühimmât-› seferiyyenin sefîneleri derûnuna tahmîl ve nakline hiçbir vaktde icbâr olunmayup ol
bâbda merkûmlara teklîf olunup da ifllerine el vermeyen mukâvelât› kabûl etmemek yed-i ihtiyâr-
lar›ndad›r.

On beflinci Mâdde: Tarafeyn sefâyininden biri furt›na mazarrat›ndan ve korsan ve izbândîd
ta‘arruzundan ve sâ’ir ahvâl-i vâk›‘adan tehâfuz z›mn›nda yekdîgerin limânlar›na ve gerek taht-› idâ-
relerinde olan mahallere ilticâ eder ise mu‘âmele-i bi'l-mücâmele ile kabûl ve s›yânet olunup dev-
leteyn sefâyininden biri di¤er devletin sevâhilinde kazâ-zede oldukda selâmet bulan tâ’ifesi neferâ-
t› hâllerine lây›k vechile imdâd ve i‘ânet ve hamûlesinden tahlîsi müyesser olan emti‘a ve eflyâ her
ne ise ashâb›na teslîm olunmak üzre akrab olan mahallin Belçika konsolosuna tevdî‘ oluna. 

On alt›nc› Mâdde: ‹flbu dostluk ve ticâret mu‘âhedesi ile'l-ebed tarafeynden kemâl-i dikkatle ic-
râ olunmak üzre bâlâda mastûr murahhaslar taraf›ndan imzâ ve metbû‘lar› olan devletlere takdîm ü
isrâ olunup devleteyn-i mu‘âhideteynden hiç biri taraf›ndan hilâf›na cevâz gösterilmeye ve imzâs›
gününden i‘tibâren doksan bir gün ve mümkin ise ekall müddetde tarafeyn hükümdârlar› kabûl ve
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tasdîk eylemek üzre kavl ü karâr verilüp hâvî oldu¤u mevâdd bilâ-halel ve bilâ-ta¤ayyür h›fz ve mü-
râ‘ât k›l›na. 

Hâtime: ‹mdi bâlâda mezkûr on alt› mâdde flart u rabt olundu¤u üzre karâr-dâde olma¤›n inflâ-
allâhu'l-Meliki'l-Allâm müddet-i merkûmede tasdîknâmelerin mübâdelesiyle yine pezîrâ-y›hüsn-i
hitâm olmak üzre iflbu temessük terkîm ve imlâ ve mühür ü imzâm›zla mahtûm ve mümzâ k›l›nup
kral-› müflârun-ileyhin murahhas ilçi-i mûmâ-ileyhin verdi¤i temessükle bi'l-mübâdele yedine tes-
lîm ve i‘tâ olundu deyü bin iki yüz elli dört senesi flehr-i Cumâde'l-ûlâ's›n›n on ikinci günü târîhiy-
le müverrah tarafeyn murahhaslar› beyninde mübâdele olunan temessüklerde mastûr olup mevâdd-›
mezkûre taraf-› vâz›hu'fl-fleref-i flehriyârânemizden iflbu tasdîknâme-i pâdiflâhânemle te’yîd ve tas-
dîk ve kabûl olunma¤›n bundan böyle kral-› müflârun-ileyh taraf›ndan ve a‘kâb-› husûsiyyet-nisâb-
lar› câniblerinden hilâf›na cevâz gösterilmeyece¤i misillü cânib-i me‘âlî-menâk›b-› flehinflâhânem-
den ve ahlâf-› sa‘âdet-ittisâf›m taraflar›ndan mugâyiri hâlet vukû‘u tecvîz olunmayup tarafeynden
dâ’imâ temhîd-i esâs-› müvâlât ve teflyîd-i mebânî-i vüdd ü musâfât içün iflbu niflân-› hümâyûn ve
ahd-i inâyet-meflhûnumuzun mazmûn-› münîfi üzre amel ü hareket oluna.

Tahrîren fî evâh›r-› flehr-i Recebü'l-ferd sene erba‘a ve hamsîn ve mieteyn ve elf.
[30 Receb sene 1254 / 19 Ekim 1838], BOA. Düvel-i Ecnebiye Defteri 4/2, s. 8-11.
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Osmanl› Devleti ile Belçika aras›nda imzalanan dostluk ve eflitli¤e dayal› anlaflmaya göre:
Osmanl› Devleti ile Belçika Devleti vatandafllar› huzur ve emniyet içinde birbirlerinin ülkesinde seyahat

ve ticaret edebileceklerdir. E¤er dost iki devletten birisi baflka bir devlet ile savafla girerse anlaflman›n mad-
delerine halel gelmeyecek ve tarafs›zl›k ilkesine uygun hareket edilecektir. Her iki devlet vatandafllar›, di¤er
dost devletlerin vatandafllar›na tan›nan ayr›cal›k ve haklardan faydalanacakt›r. Belçika vatandafllar›n›n, ge-
rek ticaret gerekse seyahat amac›yla Kudüs'e veya baflka bir yere gidip gelmelerinde kolayl›k sa¤lanacakt›r.
Anlaflmaya taraf devletlerin s›n›rlar› içinde vefat edenlerin mallar› konsoloslar›na teslim edilecektir. 
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According to the treaty of friendship and commerce signed by the Ottoman State and Belgium:
The Ottoman and Belgian citizens can mutually travel and trade in security in each others.
If one of the two states declare a war to a third one, the articles of the treaty are to be obeyed and the

other state will behave according to the principles of neutrality. The citizens of the two states will take
advantage of the privileges given to the other friendly countries. Belgian citizens will be helped to travel
to Jerusalem or other places for travel or trade. The properties of those who die in the two countries are
to be surrendered to the consulates.
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Sultan II. Abdülhamid Han, 21 Ekim 1900, BOA. MV 101/17
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Alman ‹mparatoru
II. Willhelm ad›na

‹stanbul
Sultanahmet

Meydan›'nda çeflme
yap›lmas›.

Construction of a
fountain on behalf

of  Willhelm II, the
German Emperor,

in the square of
Sultanahmed,

Istanbul.
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Meclis-i Vükelâ müzâkerât›na mahsûs zab›t varakas›d›r
Tarih: 26 Cumâde'l-âhire [1]318

8 Teflrîn-i Evvel [1]316 
Hulâsa-i Me’âli

Almanya imparatoru hazretleri nâm›na Sultan Ahmed Meydân›'nda inflâ edilmekde olan
çeflmede isâle olunmak üzre dört masuras› mübâya‘a edilen ve bâkîsi de derdest-i mübâya‘a bulu-
nan alt› masura su içün îcâb eden sened-i hâkâninin i‘tâs› Almanya Sefâreti'nden iltimâs edilmifl
oldu¤undan keyfiyetin müzâkeresi fleref-sâd›r olan irâde-i seniyye-i Hazreti Hilâfet-penâhî iktizâ-y›
âlîsinden bulundu¤unu mübelli¤ tezkire-i husûsiye k›râ’et olundu.

Karâr›

Dersa‘âdetce cârî olan sular›n bey‘ ü flirâs›nca mu‘âmelât-› muktez›yenin Evkâf-› Hümâyûn ve
Defter-i Hâkânî Nezâretlerince icrâs› usûl ve emsâli iktizâs›ndan oldu¤u îzâhât-› vâk›‘adan anlafl›l-
mas›na nazaran mezkûr çeflme içün al›nan ve al›nacak olan muharrerü'l-mikdâr suyun dah›
mu‘amele-i lâz›mesinin ale'l-usûl icrâ ve imparator-› müflarun-ileyh nâm›na olarak îcâb eden sene-
dinin i‘tâs› lâz›m gelece¤inden ana göre îfâ-y› muktezâs›n›n nezâreteyn-i müflârun-ileyhimâya
teblî¤i husûsunun bâ-tezkire-i resmiye atebe-i ulyâ-y› mülûkâneden istîzân› tezekkür k›l›nd›.

[21 Ekim 1900], BOA. MV 101/17



Almanya ‹mparatoru II. Willhelm ad›na Sultanahmet Meydan›'nda infla edilmekte olan çeflmede kul-
lan›lmak üzere sat›n al›nan su için gerekli ifllemler yap›lm›fl ve belgesi imparator ad›na düzenlenmifltir.

The necessary arrangements for the supply of water to be consumed at the fountain that is be-
ing built on behalf of Willhelm II, the German Emperor, in the square of Sultanahmed, Istanbul ha-
ve been completed.
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Sultan II. Abdülhamid Han, 22 Aral›k 1900, BOA. MV 98-B/232
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‹mparatoru II.

Willhelm'in,
Selahaddin
Eyyûbi'nin 

türbesine konulmak
üzere yapt›rd›¤›

tunç tac›n kabul
edildi¤i.

Acceptance of the
bronze crown sent
by Willhelm II, the
German Emperor,

to be put in the
tomb of Selahaddin

Eyyubi.
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Hey'et-i Vükelâ mevcud
2551

Almanya ‹mparatoru hazretlerinin yâdigâr-› ziyâreti olmak ve Türbe-i Salâhaddîn-i Eyyûbî haz-
retlerine vaz‘ olunmak üzre tuncdan i‘mâl edilmifl olan tâc›n kabûlü imparator-› müflârun-ileyh haz-
retleri taraf›ndan iltimâs edildi¤inden ve taraf-› Meflîhât ile cereyân eden muhâbereden bahsle istîzâ-
n› hâvî Hâriciye Nezâreti'nden arz u takdîm k›l›nan tezkire manzûr-› âli buyrularak keyfiyetin mü-
zâkeresiyle karâr›n›n arz› fleref-sâd›r olan irâde-i seniyye-i hazreti hilâfetpenâhi iktizâ-y› celîlinden
bulundu¤unu mübelli¤ tezkire-i husûsiye miyâne-i bendegânemizde lede'l-k›râ’e sâlifü'l-beyân tâc›n
kabûlüyle müflârun-ileyh Salâhaddîn-i Eyyûbî hazretlerinin türbelerine vaz‘›nda be’s olmad›¤›ndan
iltimâs-› vâk›‘›n is‘âf› münasib görünmüfl olma¤la ana göre Almanya Sefareti'ne ve Sûriye Vilâyeti'ne
teblîgât icrâs›n›n Hâriciye ve Dâhiliye nezâretlerine havâlesi tezekkür k›l›nd› ise de ol bâbda.

Fî 23 fiaban [1]318 / fî 3 Kânûn-› Evvel [1]316 
[22 Aral›k 1900], BOA. MV 98-B/232



Almanya ‹mparatoru II. Willhelm'in Selahaddin Eyyûbi hazretlerinin türbesine konulmak üzere
yapt›rd›¤› tunç tac›n kabulünde bir sak›nca yoktur.

It is appropriate to accept the bronze crown sent by Willhelm II, the German Emperor, to be
put in the tomb of Selahaddin Eyyubi.
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Sultan II. Abdülhamid Han, 11 Mart 1906, BOA. MV 113/20
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oyunlar›na,
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verilmesi.

Permission given
unofficially to the 

sportsmen from the
Ottoman State to
participate in the

Olympics. 
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Meclis-i Vükelâ müzâkerât›na mahsûs zab›t varakas›d›r.

Târîh: Fî 15 Muharrem sene [1]324

Hulâsa-i Me’âli

Prens Kostantin hazretlerinin taht-› riyâsetinde olarak efrencî May›s evâ’ilinde icrâs›na mübâfle-
ret olunacak olan olimpiyat oyunlar›na Hükûmet-i Seniyyece dahi ifltirâk olunmas› hükûmet-i met-
bû‘as›nca bilhâssa arzû edilmekde oldu¤undan ta‘yîn olunacak zevât esâmîsinin Sefâret'e teblî¤i Yu-
nan Sefâreti'nden iltimâs olundu¤una dâ’ir Hâriciye Nezâreti'nin 1 Muharrem sene [1]324 târîhli
tezkiresi k›râ’et olundu.

Karâr›
Hükûmet-i Seniyye taraf›ndan mezkûr olimpiyat oyunlar›na ifltirâke ve me’mûrlar i‘zâm›na ma-

hal olmayup ancak sûret-i gayr-i resmiyyede bulunmak isteyenler dahi bi't-tab‘ gidecekleri cihetle
ana göre sûret-i münâsibede sefâret-i mûmâ-ileyhâya cevâb verilmesinin nezâret-i müflârun-ileyhâ-
ya teblî¤i tezekkür k›l›nd›.
[11 Mart 1906], BOA. MV 113/20



Yunanistan Prensi Konstantin'in baflkanl›¤›nda yap›lacak olimpiyat oyunlar›na, Osmanl› Devle-
ti'nden isteyen sporcular›n gayri resmî olarak kat›lmalar›na izin verilmifltir.

It is the permission unofficially given to the sportsmen from the Ottoman State to participate in
the Olympics organized by the Greek Prince Constantin. 
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Sultan Abdülmecid Han, 2 Mart 1853, BOA. ‹. Hâriciye 4660
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Amerika'da Baflkan
Washington ad›na

dikilecek olan an›ta
konulmak 

üzere Osmanl›
Devleti'nden bir 

kitabe gönderilmesi.

Sending an 
inscription by the

Ottoman State to be
put in the 

monument to be
erected on behalf of

the President
Washington in the

United States of
America.
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Atûfetlü efendim hazretleri
Amerika Devleti'nin makarr-› hükûmeti olan Vaflinton flehrinde bâ‘is-i teflkîl-i milliyetleri olan

Vaflinton'un ibkâ-y› nâm› z›mn›nda birkaç seneden berü bir direk yap›lmakda oldu¤undan zikro-
lunan dire¤in bir yerine konulmak üzre bir parça mermer tafl›n üzerine tu¤râ-y› flevket-nümâ-y›
hazreti pâdiflâhî ve bir târîh hakkolunarak eser-i dostî olmak üzre inâyet buyrulmas› cânib-i sefâ-
retden i‘tâ k›l›nup manzûr-› âlî-i hazreti pâdiflâhî buyurulmak üzre takdîm k›l›nan takrîrde iltimâs
ve istid‘â k›l›nm›fl ve iflbu direk içün her devletden birer k›t‘a tafl al›nm›fl oldu¤undan beyân olunan
k›t‘aya tatbîkan o sûretde bir mermer yap›larak i‘ta olunmas› hakk›nda her ne vechile emr u fermân-›
me‘âlî-unvân-› hazreti pâdiflâhî fleref-sudûr buyrulur ise ana göre hareket olunaca¤› beyân›yla tez-
kire-i senâverî terkîm k›l›nd› efendim. 

Fî 19 Cumâde'l-ûlâ sene [12]69

Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Hâme-pîrâ-y› tekrîm olan iflbu tezkire-i sâmiye-i vekâlet-penâhîleriyle mezkûr takrîr manzûr-›

âlî-i hazreti pâdiflâhî buyrulmufl ve beyân olunan k›t‘aya tatbîkan o sûretde bir mermer yap›larak
i‘tâ olunmak üzre evvel emirde resminin tanzîm etdirilerek takdîm buyurulmas› müte‘allik ve fleref-
sudûr buyrulan emr u irâde-i seniyye-i cenâb-› flehriyârî muktezâ-y› âlîsinden olarak takrîr-i
mezkûr yine taraf-› sâmî-i âsafîlerine i‘âde k›l›nm›fl olma¤la ol bâbda emr u fermân hazreti veliyyü'l-
emrindir.

Fî 21 Cumâde'l-ûlâ [12]69 / [2 Mart 1853], BOA. ‹. Hâriciye 4660



Amerika Devleti'nin kurucusu Washington ad›na Amerika'da dikilecek olan an›ta konulmak
üzere her ülkeden bir parça kitabe al›nm›flt›r. Osmanl› Devleti'ni temsilen de, tu¤ra ifllenmifl ve tar-
ih beyti kaz›nm›fl mermer bir kitabe gönderilsin.

A piece of inscription has been taken from every country to be put in the the monument to be
erected on behalf of the Presedent Washington, the founder of America.

An inscription made of marble on which a tugra (cipher) and couplet of history have been en-
graved will be sent to represent the Ottoman State.

\ GÖKKUBBE ALTINDA B‹RL‹KTE YAfiAMAK 326
Belgelerin Diliyle Osmanl› Hoflgörüsü



BD15

Sultan Abdülmecid Han, 12 Ekim 1855, BOA. ‹. Hâriciye 6309
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Amerika Devleti'ne
hediye olarak deve

gönderilmesi.

Sending camels to
the United States of

America as
presents.
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Atûfetlü efendim hazretleri
Amerika Devleti'nde deve kullan›lmas›na karar verilerek otuz re’s devenin celbi z›mn›nda dev-

let-i müflârun-ileyhâ taraf›ndan Dersa‘âdet'e bir sefîne gönderilmifl oldu¤undan bir çifti erkek ve bir
çifti difli olmak üzre iki çift devenin i‘tâs› iltimâs›na dâ’ir sefâretin vârid olan bir k›t‘a tahrîrât› ter-
cemesinin hülâsas› manzûr-› mekarim-nüflûr-› cenâb-› flehin-flâhî buyrulmak içün arz u takdîm
olundu. Taleb olunan iki çift deve cüz’iyyât makûlesinden ve i‘tâs› flân-› me‘âlî-niflân-› cenâb-› pa-
diflâhî iktizâs›ndan olma¤la a‘lâs›ndan tedârik ve sefârete i‘tâs›yla bedelinin Hazîne-i Celile'den tes-
viye etdirilmesi hakk›nda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazreti mülûkâne müte‘allik buyrulur ise
ana göre harekete mübâderet olunaca¤› beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd› efendim.

Fî Gurre-i Rebî‘ü'l-evvel sene [12]72

Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Enmile-zîb-i ibcâl olan iflbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle mârrü'l-beyân hulâsa mefl-

mûl-i nazar-› âlî-i cenâb-› pâdiflâhî buyrulmufl ve istîzân buyuruldu¤u vechile zikrolunan iki çift de-
venin a‘lâs›ndan tedârik ve sefârete i‘tâs›yla bedelinin Hazîne-i Celîle'den tesviye etdirilmesi mü-
te‘allik ve fleref-sudûr buyrulan emr u irâde-i seniyye-i hazreti tâc-dârî muktezâ-y› âlîsinden olarak
mezkûr hulâsa yine savb-› sâmî-i âsafânelerine i‘âde k›l›nm›fl olma¤la ol bâbda emr u fermân haz-
reti veliyyü'l-emrindir.

Fî 2 Rebî‘ü'l-evvel sene [12]72 / [12 Ekim 1855], BOA. ‹. Hâriciye 6309



Ülkelerinde kullan›lmak üzere deve sat›n almak maksad›yla ‹stanbul'a bir gemi gönderen Amerika Dev-
leti'ne, dostluk göstergesi olarak en iyisinden iki çift devenin hediye edilmesi uygun görülmüfltür.

As a sign of friendship, it is appropriate to send two pairs of camels as presents to the United States of
America which sends a ship to Istanbul to buy camels.
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Sultan II. Abdülhamid Han, 18 Eyül 1894, BOA. Y. A. Hus 309/31_1
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Amerika'da orman
yang›nlar›ndan
zarar görenlere

yard›m edilmesi.

Assistance to the
victims of forest

fires in the United
States of America.
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BÂB-I ÂLÎ
Dâire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-› Hümâyûn
1077

Amerika ormanlar›n›n muhter›k olmas›ndan dolay› dûçâr-› mesâ’ib olanlara i‘âneten üç yüz lira
i‘tâs› hakk›nda fleref-sâd›r olan irâde-i merhamet-âde-i hazreti Hilâfet-penâhî muktezâ-y› celîli
Vaflington Sefâret-i Seniyyesi'ne bi't-teblî¤ taraf-› bâhiru'fl-fleref-i Hazreti pâdiflâhîden bu vechile bî-
dirî¤ buyrulan ›nâyet-i seniyyeden dolay› teflekkürât-› fâ’ikas›n›n atebe-i ulyâ-y› mülûkâneye arz›
Nevyork Belediye müdürü cânibinden ricâ olundu¤unu ve bilcümle Amerika gazetelerinin bu
at›yye-i celîle-i cenâb-› mülûkâneden bahsle tezyîn-i sahîfe-i mahmidet ve flükrân eylediklerini hâvî
Hâriciye Nezâret-i Celîlesi'nin tezkiresi manzûr-› âlî buyrulmak içün melfûfuyla ma‘an arz u takdîm
k›l›nd› efendim.

Fî 18 Rebîü'l-evvel sene [1]312, fî 6 Eylül sene [1]310
Sadr-› a‘zam ve Yâver-i Ekrem 
Cevad
[18 Eyül 1894], BOA. Y. A. Hus 309/31_1



Amerika'daki orman yang›n›ndan zarar görenlere yard›m olarak üç yüz lira gönderilmesinden
dolay› Washington Sefareti teflekkürlerini bildirmifltir. Bütün Amerikan gazeteleri de bu yard›mdan
övgü ile bahsetmektedir.

The Embassy of Washington has reported its gratitude for sending the assistance of 300 liras to
victims of forest fires in the United States of America. All American newspapers have also been
praising this assistance.    
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BD17

Sultan Abdülmecid Han, BOA. ‹. Hâriciye, Millî Emlak’tan Devral›nan Belgeler, No:12, [1847]



BD17

‹rlanda'da meydana
gelen k›tl›k 

sebebiyle Osmanl›
Devleti'nin yapt›¤›
yard›mdan dolay›
ülkenin soylular›, 

ileri gelenleri ve
halk›n›n gönderdi¤i
teflekkür mektubu.

Letter of gratitude
sent by the 
noblemen, 

gentlemen and 
inhabitants of

Ireland for the 
assistance given by

the Ottoman
Empire due to

dearth and famine.
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Majesteleri Osmanl› Padiflah'› Sultan Abdülmecid Han'a,
Allah majestelerinden raz› olsun
Biz afla¤›da imzas› bulunan ‹rlandal› asilzâdeler, ileri gelenler ve tüm halk olarak majesteleri

taraf›ndan çilekefl ve ›zd›rapl› ‹rlanda halk›na gösterilmifl olan ihsan ve teveccühün cömertli¤ine en
derin teflekkür ve minnetimizi ifade etmek ve halk›m›z ad›na ‹rlandal›lar›n s›k›nt›lar›n› hafifletmek ve
ac›lar›n› dindirmek için gönderilen bin paundluk cömert yard›ma teflekkür için müsaadenizle
hürmetlerimizi sunuyoruz.

Efline az rastlan›r türde, ülkemizde ans›z›n ortaya ç›kan k›tl›k ve fakir halk›n karfl› karfl›ya kald›¤›
çaresizlik Allah'›n hikmetiyle takdir olunmufltur. ‹rlanda halk›n›n, bu durumda kendilerini ve aileleri-
ni açl›k ve ölümden korumak ad›na di¤er ülkelerin flefkat ve cömertli¤ine baflvurmaktan baflka
seçene¤i kalmam›flt›r. Majestelerinin bu zor durumdaki insanlar›n yard›m talebine verdi¤i mertçe ce-
vap büyük Avrupa devletlerine k›ymetli bir örnek olmufltur. 

Bu vaktinde yap›lm›fl hay›rl› davran›fl, pek çok kifliyi ferahlatm›fl ve ölümden kurtarm›flt›r. Onlar
ad›na tekrar majestelerine minnettarl›¤›m›z› sunmak, idareniz alt›nda bulunan ve ihsan›n›zda pay›
olan halk›n›z›n ve ülkenizin, katlanmak zorunda kald›¤›m›z s›k›nt›lardan muhafaza buyurulmas›
dile¤imizi izninizle ifade ediyoruz. [1847]



Bizler ‹rlanda'n›n soylular›, ileri gelenleri ve halk› olarak; Osmanl› Padiflah›'na, yaflad›¤›m›z k›t-
l›k felaketi sebebiyle yapt›¤› cömertçe yard›mdan dolay› flükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. ‹çin-
de bulundu¤umuz ölüm ve açl›k tehdidinden kurtulmak için di¤er ülkelerin yard›m›na baflvurma-
m›z kaç›n›lmaz olmufltur. Osmanl› Padiflah›'n›n bu yard›m ça¤r›s›na verdi¤i cömertçe cevap Avru-
pa devletlerine de örnek olmufltur. Bu isabetli davran›fl sayesinde pek çok kifli ferahlam›fl ve ölüm-
den kurtulmufltur. Onlar ad›na teflekkürlerimizi sunuyor ve bizlerin bafl›na gelen bu s›k›nt›lar›n,
Osmanl› Padiflah'› ve ülkesinin bafl›na gelmemesi için dua ediyoruz.

We the noblemen, gentlemen and inhabitants of Ireland want to express our thank and gratitu-
de for the Ottoman Sultan's munificent assistance due to the disaster of dearth. It is unavoidable for
us to appeal the assistance of other countries in order to be saved from the enduring threat of de-
ath and famine. The Ottoman Sultan's munificent response to this aid call displays an example to
European States. Numbers were relieved and saved from perishing through this timely act. We ex-
press our gratitude on their behalf and hope that the Ottoman Sultan and his dominions will be sa-
ved from the afflictions which have befallen us.
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‹Ü1

Sultan II. Selim Han, 18 Eylül 1573, BOA. Mühimme Defteri 23, hüküm 6



‹Ü1

Kâbe-i
Muazzama'n›n ve 

su yollar›n›n tamiri
için gereken

paran›n 
gönderilmesi.

Sending the 
allowance needed

to repair Kaaba and
its water conduits.
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M›s›r be¤lerbe¤isine ve defterdâr›na hüküm ki
Cidde Be¤i Ahmed dâme izzühu mektûb gönderüp Ka‘be-i fierîf'in sakaflar› harâbe-müflrif olma¤›n mü-

ceddeden kârgîr binâ ve kubbeler ile ta‘mîr olmak içün gönderilen emr-i flerîfim mûcebince müflârun-ileyh
varup Harem-i fierîf'in sakaflar› ekseriyâ harâbe-müflrif olup ve nice yerlerine pâyendeler urulmufl bulun-
dukda Bâbü'l-Harem ve Bâbü'l-Harîrî demekle meflhûr olan kapular cânibi cümleden ziyâde harâb olup
ibtidâ ol cânibden el urulup ve sakaflar› bozulup yere beraber y›kd›r›lup ve tafl topra¤› ihrâc etdirilüp ve
esâs yokland›kda gâyet harâba yüz tutup üzerine binâ olma¤a aslâ kâbiliyyet olmad›¤› içün yeniden esâs
urulmufldur. Bennâ zirâ‘› ile tûlü yüz elli zirâ‘ ve umku alt› arflundan dört arfluna var›nca bu üslûb üzre
esâs tamâm bulunup binâya el uruldukda mukaddemâ bünyâd olan sakaflar külliyen mermer direkler üze-
rine yapma¤a i‘timâd olunmayup üç direk aflur›s›na bir arflun sekiz parmak direk binâ olmufldur ve mez-
bûr direklerin tabanlar› serçe gözü tafldan ve yukarular› bir tafl sar› ve bir tafl k›rm›z› olup k›rk aded mer-
mer direk ve yirmi aded yapma direkler dikdirilüp ve üzerine âlî kubbeler binâ olunmufldur ve baz› du-
vardan cânibeyne gelen yerler kubbe olma¤a kâbiliyyetin olmayup harpüflte kemerler binâ olmufldur. Hâ-
lâ otuz iki kubbe binâ olunmufldur ve binâda istihdâm içün yetmifl iki re’s deve ve otuz re’s merkebler sa-
t›n al›nm›fld›r. Bahâlar›na ve yemlerine ve sâyir levâz›m›na ve ihrâcât›na evâh›r-i Zi'l-hicce'ye dek muhâse-
be görüldükde on dört bin sikke altun sarf olundu¤un inflâallâh tamâm oldukda sâyirleri dah› k›yâs olun-
mak mümkin oldu¤un ve cümle Harem-i fierîf yedi yüz kubbe tahmîn olunup otuz iki kubbeye on dört
bin sikke altun sarf oluncak min-ba‘d binâ olunacak alt› yüz altm›fl sekiz kubbeye üç yüz otuz alt› bin al-
tun gider ve suyolu Cebel-i Arafât'dan Müzdelife nâm mahalle karîb yere gelince kârîz-i kadîm harâbe olup
ta‘mîr etdirilmesi lâz›m olma¤›n müteveffâ Kâs›m Be¤'den kalan mâldan sekiz bin kadar› altun mevcûd bu-
lunup bi'l-fi‘l su yoluna nâz›r ve Harem-i fierîf fieyhu'l-Haremi Kâdî Hüseyn ma‘rifeti ile Kâtib Kâs›m ile
kârîz-i mezbûrun masraf›na ve bir m›kdâr kârîz-i cedîd ta‘mîrine sarf olunup ve Ayn-› Arafât kârîz-i cedîd
ile Mekke-i Mükerreme'ye getürdilmesi içün emr-i flerîf gönderilüp hâlâ kârîz-i cedîd ile Mekke-i Müker-
reme'ye karîb yerde eflrâf türbeleri önünde k›rk lûleden ziyâde su yer yüzünde âdem boyu yüksek yerde
ça¤layup akmak üzre ve mahall-i mezbûrda yetmifl arflun tûlü ve iki zirâ‘ arz› bir havz binâ olunup ve ki-
fâyet kadar› su verilmifldir ki dâyimâ akup ve cemî‘ huccâc-› Müslimîn bu sene de k›rbalar›n› ve sâyir
deve ve davar›ndan suvarup ve bâkî kalan su bu sene kârîz-i kadîme sal›verilmifldir. fiehrin halk› dah›
müntefi‘ olalar ve zikr olan havzdan müteveffâ ‹brâhim Be¤ sa‘y-i Resûl'de Merve-i fierîfe'de çeflmeler binâ
eylemifl idi. Ol çeflmelere gelince bin alt› yüz arflun olup ve mezbûr çeflmeden Safâ nâm mahalde Ayn-›
Arafât ile kar›flup ikisi flehrin içinde taflra ç›kup sahrâya akup gitdi¤in ve bilcümle kârîz as›lda bennâ zirâ‘›
ile üç bin befl yüz arflun olup bin befl yüz arflun yeri tamâm olup iki bin arflun yeri kalm›fld›r ve haylî müd-
detdir ki masraf akças› olmama¤la Harem-i fierîf mâl›ndan iki bin iki yüz altun sarf olunmufldur ve min-
ba‘d kârîz-i cedîd binâ olmas›na ve sâyir mühimmâta flimdiye dek sarf olunan Harem mâl› ile on bin sik-
ke altun tahmîn olundu¤un ve bu sene M›sr'dan emîr-i hâc ile mâl gelmek umulurdu, müyesser olmad›.
Sâb›kâ Vezîrim Sinân Pafla Bender-i Cidde mahsûlünden ve Mekke ve Cidde Beytülmâli'nden sarf eylemek
içün Kâdî Hüseyn mektûb gönderüp lâkin mahsûl-i Bender ancak Haremeyn-i fierîfeyn masârifine kifâyet
eder ve Beytülmâl mahsûlü ne kadar nesne olur ki alup sarf oluna deyü arz eylemifl. ‹mdi su yoluna on
bin Filori ve Harem-i fierîf mesâlih› dah› mühimmâtdan olma¤›n Âsitâne-i Sa‘âdetimden Mi‘mâr Mehmed
Çavufl irsâl olundu. Buyurdum ki;

Vusûl buldukda su yolu mühimmi içün lâz›m olan on bin Filori tedârik olunup irsâl olunup dah› mez-
bûr Mi‘mâr Mehmed Çavufl vardu¤u gibi Mekke-i Mükerreme'nin binâs›na ve sâyir ta‘mîr ve meremmeti-
ne lâz›m olan ne ise mümkin oldu¤u üzre tedârik edüp irsâl eylemek bâb›nda envâ‘-› mesâ‘î-i cemîlin vü-
cûda getiresin. Bu husûslar› sâyir umûra k›yâs eylemeyüp e¤er su yolu içün lâz›m olan Filoridir ve e¤er
Mekke-i Mükerreme ta‘mîrinin levâz›m›d›r bî-kusûr tedârik ve irsâl eyleyüp ihmâl eylemeyesin ve ne vec-
hile tedârik olundu¤un yazup bildiresin.

Fî 21 Cumâde'l-ûlâ sene 981 / [18 Eylül 1573], BOA. Mühimme Defteri 23, hüküm 6



M›s›r beylerbeyisine ve defterdar›na hüküm ki:
Harem-i fierîf'in otuz iki kubbesine on dört bin sikke alt›n sarf edildi. Kalan alt› yüz altm›fl sekiz kubb-

eye üç yüz otuz alt› bin alt›n daha sarf edilecektir. Ayr›ca su yolunun tamiri de gerekmektedir. Hac›lar›n
bu sene su ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere su yollar›n›n ve kubbelerin tamiri için lüzumlu malzemenin
temini hususunda gereken paray› bir an önce tedarik edip gönderesin. Asla ihmalkarl›k göstermeyesin.

Decree to the Beglerbeg and Defterdar of Egypt:
The 14.000 golden sikkes have been spent to repair the 32 domes in Kaaba. The 336.000 golden

sikkes will be also spent on the remaining 668 domes. Furthermore, the water conduits also need repair.
Send the allowance to supply the materials necessary for repairng the water conduits and three domes in
order to meet the water needs of the pilgrims this year. Do not ever neglect this task.
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‹Ü2

Sultan I. Mahmud Han, 4 Kas›m 1736, BOA. Nâme-i Hümâyûn Defteri 3, s. 4-7



‹Ü2

‹rân fiah› Nâdir
Bahad›r ile Osmanl›

Devleti aras›nda 
esirler, ticaret,

mezhep ve hac›lar
hususunda yap›lan

anlaflman›n 
sureti (kopyas›).

Copy of the treaty
signed between the
Ottoman State and
Nadir Bahadir, the

Shah of Persia, 
concerning 

captives, trade, sect,
and pilgrims.



GÖKKUBBE ALTINDA B‹RL‹KTE YAfiAMAK /
Belgelerin Diliyle Osmanl› Hoflgörüsü

345

Vezîr-i mükerrem Mustafa Pafla hazretleriyle gidecek ahidnâme-i hümâyûn sûretidir.

Bismillâhirrahmânirrahîm
Tebâreke'llezî bi-yedihi'l-mülki ve hüve alâ külli fley’in kadîr

Ser-tâc-› kitâbe-i tâk-› âsmân, dîbâc-› sahâyif-i zemîn ü zamân olan hamd ü sipâs-› bî-k›yâs ve
flükr ü sitâyifl-i mûcibü'l-istînâs ol Mâlikü'l-Mülk ale't-tahkîk cenâb›n›n sâha-i vehb ü tevfîk›na flâ-
yân u hakîkdir ki tü’ti'l mülke men teflâ’ü kâr-gâh›nda mensûc kabâ-y› zer-târ-› izz ü iktidâr› ale'l-
edvâr birer sâhib-i hûflun dûfl-› liyâkat ve liyâkatine vaz‘ u iksâ ile bi-yedihi'l-hayr nüktesin zamâ’ir-i
ehl-i basâ’ire ifl‘âr ve dîvân-hâne-i inne'l-arda li'llâhi yûrisühâ men yeflâ’ü de debîr-i hikmet-semîr-i
ve ce‘alnâ leküm sultânen mübînâ kalem-i ›nâyet-rakamî ile mastûr ve tu¤râ-y› garrâ-y› tü‘izzu men
teflâ’ü ile mahbûr menflûr-› nazmü'l-umûr› erbâb-› flu‘ûrdan ki gâh birer mesbûku'l-›nâyenin dest-i
n›sfet-peyvestine i‘tâ ile ve terzüku men teflâ’ü bi-gayri hisâb dakîkas›n ukûl-i ûli'l-ebsâra îmâ vü ifl‘âr
edüp hüve'llezî ce‘aleküm halâ’ife fi'l-ard mücmelin ve rafa‘nâ ba‘daküm fevka ba‘d muhkemi ile ânen
fe-ânen erbâb-› îkâna tafsîl ve faddala'llâhu'l-mücâhidîne ale'l-kâ‘idîn mûcebince mücâhidîn-i dîn
olan selâtîn-i adl-âyîni tebcîl ü tafdîl eylemifldir ve nesâ’im-i salavât-› zâkiyât-› anberiyye revây›h-›
teslîmât-› nâmiyât-› abheriyye, gâris-i usûl-i dîn [ve] hâris-i fürû‘-› yakîn olan flehsüvâr-› meydân-›
levlâk, yeke-tâz-› pehnây-› ve erselnâke Muhammedü'z-zât ve'l-atvâr Ahmedü's-s›fât ve'l-âsâr Mah-
mûdü'l-fi‘âl ve'l-ahbâr, Rasûl-i Hudâ, ‹mâm-› Enbiyâ Muhammedü'l-Mustafa aleyhi mine's-salavâti
ve't-teslîmâti a‘lâhâ hazretlerinin bâr-gâh-› vâlâlar›na sezâ ve ahrâd›r ki el mü’minü li'l-mü’mini ke'l-
bünyâni yeflüddü ba‘duhu ba‘dâ hadîs-i behcet-tahdîsi ile ilti‘âm-› fleml-i ‹slâm'a tahsîs ve aleyküm
bi'l-cemâ‘ati fe inne'l-kâsiyete ye’külü biha'z-zi’bü eser-i hikmet-muhbiri ile ittifâk-ârâ-y› zevi'n-nü-
hâyâ tahrîz u tergîb k›lm›fld›r ve letâ’if-i dürûd ve selâm-› flerâyif-i tahiyyât-› miskiyyetü'l-hitâm âl ü
ashâb-› izâm ve evlâd-› encâb-› kirâmîlerine müthaf ü mühdâd›r ki bi-eyyihim iktedeytüm ihtedey-
tüm mazmûnu üzre her biri râhnümâ-y› dîn-i kavîm ve pîflvâ-y› fler‘-i müstakîmdir.

Tahiyyet-bâd pîfl ez-sad hezârân zi-mâ ber Mustafâ ve âl ü yârân husûsan çâr-yâr-› pâk-gevher
Ebûbekr ve Ömer ve Osman ve Haydar r›dvânullâhi Te‘âlâ aleyhim ecma‘în. Emmâ ba‘d hilâfetul-
lâhi’l-kübrâ ve hüccetü'l-Hakk alâ-kâffeti'l-verâ olan Devlet-i Aliyye-i rûz-efzûn ve saltanat-› behiy-
ye-i mevhibet-makrûnumuz hîn-i zuhûrundan bu ân-› revnak-nüflûra gelince mâ ene aleyhi ve as-
hâbî cevâb› üzre flerî‘at-› hakka-i Nebeviyye ve sünnet-i seniyye-i Mustafaviyye fle‘âirin icrâ z›mn›n-
da ›zhâr-› dîn ve te’mîr-i hulefâ-y› râflidînden maksûd ve merâm olan ta‘zîmü li-emrillâhi ve flefka-
tü alâ halk›llâhi levâz›m›n kanûn-› ‹slâm üzre tenfîz ve îfâ ederek ikâmet-i farîza-i cihâd u gazâ ile
erbâb-› küfr ü dalâl sümm ü senâbek-i huyûl-i mücâhidînde pâ-mâl ve ehl-i salâh u felâh fevz ü ne-
câhda makz›yyü'l-âmâl k›l›nup bu üslûb üzre vehb-i ‹lâhî ve ›nâyet-i Rabbiye-i kemâ hiye ile hiz-
met-i celîle-i Harameyn ve hükûmet-i cemîle-i k›bleteyn, hânedân-› flâmihu'l-erkân ve dûdmân-› râ-
sihu'l-bünyân›m›za tefvîz u ihsân olunma¤la sâlisü'l-kurûn belki hulefâ-y› râflidûndan sonra âbâ-i
fihâm ve ecdâd u a‘mâm-› ›zâm›m›z ve cenâb-› hümâyûn-› ›nâyet-makrûnumuz bi'l-münâvebeti'fl-
fler‘iyyeti'l-mer‘iyye innâ ce‘alnâke halîfeten fi'l-ard masdûkas› mûcebince irsen ve istihkâkan emî-
ru'l-mü’minîn-i fi'l-arzeyn teflrîfine ehakk ve fi'l-hakîka uli'l-emr ›tlâk› nüvvâb-› kâm-yâb›m›za vasf-›
elyak oldu¤una binâ’en flark ve garb ve cenûb ve flimâlde vâk›‘ mülûk-i ‹slâm ve hukkâm-› enâm-
dan yâ eyyühe'llezîne âmenû kûnû ensara'llâhi nass-› sarîh›n› ve kûnû ibâda'llâhi yeden vâhideten
alâ men nâvâküm eser-i sahîh›n› fehm ü iz‘ân eden erbâb-› flân ü îkân-› Devlet-i Aliyye'miz ile mu-
sâfât ve müvâlâtda râsih-i dem ve belki saltanat-› seniyyemize iltihâk ve intisâbda sâbit-kadem ol-
ma¤› bâ‘is-i sebât-› devlet ve sebeb-i necât-› âhiret bilüp bu bâbda kâ‘id-i tevfîk ile ser-menzil-i tah-
kîka erenler beldetün tayyibetün ve rabbün gafûr ma‘mûresinde müsterîh ve mesrûr olageldikleri



rûflen ve hüveydâ ve ale't-tahkîk selâtîn-i adl-âyîn-i Müslimîn bu vech üzre müttefiku'l-ârâ olarak
revnak-› dîn-i mübîn teksîr u tevfîr ve kefere vü müflrikîn tenkîl vü tedmîr k›l›nmak muktezâ-y› fle-
rî‘at-› garrâ ve mübte¤â-y› resûl-i Hudâ olma¤la mukaddemâ ‹rân câniblerinde hüdûs edüp tefltît-
ârâ-y› Müslimîne illet-i sarîha olan bida‘-› kabîhan›n izâle ve izâhesi ile hedef-i sihâmü'l-âmm olan
ehl-i ‹slâm'›n te’mîn ve irâhas› mazhar-› mevâhib bir sâhib-i menâk›ba müsahhar ve müyesser ol-
mak matlûb ve muntazar iken el-hâletü hâzihî innî câ‘ilüke li'nnâsi imâmen iflâretine mazhariyyet
ile fa'hküm beyne'n-nâsi bi'l-adl emr-i flerîfinin tenfîzine tahsîs k›l›nan cânib-i hümâyûn-› ma‘delet-
makrûn ve taraf-› akdes-i mevhibet-nümûnumuza hâlâ serîr-ârâ-y› kiflver-sitân-› ‹rân, tâc-› ber-ser-i
hükûmet-gâh-› kisrâ vü kiyân olan âlî-hazret, le‘âlî-nadret, flehriyâr-› kamer-tenvîr, h›dîv-i hûrflîd-
nazîr, dürre-i yektâ-y› efser-i nâmdârî, gurre-i garrâ-y› cebîn-i bahtiyârî, mü’essis-i mebânî-i câh ü
celâl, müfleyyid-i erkân-› izz ü ikbâl, flâyân-› tâc u kemer ü gâh, mâye-i diyânet ü emânet ü intibâh,
alem-efrâz-› h›tta-i serverî, revnak-bahflâ-y› evreng-i dâverî, Ferîdûn-› taht-› Cem-revîfl, Husrev-i
hümâyûn-baht-› Dârâ-menifl, bahâü'd-dünyâ ve'd-dîn, cemâlü'l-‹slâmi ve'l-Müslimîn avnen li'fl-fle-
câ‘ati ve'l-menâ‘ati ve'fl-flân, zahran li'l-besâleti ve'l-celâleti ve'l-unvân, câlis-i çâr-bâlifl-i mesned-i
Kisrâ vü Cem, fermân-fermâ-y› memâlik-i Acem, felek-câh, el-Kâân Nâdir Bahâd›r fiâh etemma'llâ-
hu flânehû ve sânehû ammâ flânehû cenâblar›n›n k›bel-i akdes ü ecmel-i flâhî ve taraf-› enfes ü efl-
ref-i sipihr-ifltibâhîlerinden elçilik rüsûmu icrâs›na nâmzed olan eyâlet ve besâlet-penâh, urûmet ve
hükûmet-dest-gâh, Be¤lerbe¤î-i Kirmanflâhân Abdülbâkî Han Zengine dâme unvânühû ve ma‘an
ba‘s olunan fahru's-sâdât ve'l-efâh›m Sadr-› memâlik-i ‹rân Mirzâ Ebu'l-Kas›m ve k›dvetü'l-ulemâ’i'l-
muhakk›kîn ‹mâm-› fazîlet-eser Molla Ali Ekber dâmet ifâdetühümâ sefâretleriyle der-bâr-› H›lâfet-
medâr-› sultânî ve bâr-gâh-› inâyet-ifltihâr-› hâkanîmize vârid olan nâme-i revnak-alâme-i nâmî ve
kalemî-i hâviyyü'l-fahhâme-i sâmîlerinin derûn-› velâ-meflhûnunda vâk›‘ me‘ânî-i mevhibet-mebâ-
nîsi ma‘raz-› mütâla‘ada cilve-ger k›l›nd›kda cenâb-› flehâmet-penâhîlerinin zât-› übbehet-simât-› flâ-
hîleri fi'l-asl hasîb ü nesîb-i tâhiru'l-lisân ve'l-cenân Îl-i celîl-i Türkmân'dan safâ-y› niyyet ve nakâ-
y› taviyyet ile sünnet-i seniyye-i Nebeviyye ve âsâr-› behiyye-i Mustaf[av]iyye mütâba‘atine meftûr
bir zât-› n›sfet-nüflûr olup ve Îl-i celîl-i müflârun-ileyhim akâyid-i hakka-i seniyye üzre olmalar› ha-
sebiyle ru’esâ-y› felek-fersâlar›na nevbet-i saltanat ve hükûmetlerinde umûmen ‹slâmyân pür-emn ü
emân iken flecere-i Safeviyye fürû‘undan mukaddemâ ser-zede-i i‘vicâc olan kimesne kendü a¤râz-›
nefsâniyyesinin icrâs›na medâr olmak içün baz› akvâl-i kâside-i merzûle ve ef‘âl-i fâside-i mehzûle-
yi beyne'l-Müslimîn ilkâ ve tervîcine dikkat-i evfâ edüp bu keyfiyyet halefen an-selefin bâ‘is-i flet-
tât-› ümmet oldu¤u ve bundan akdemce Mugan K›flla¤›'nda tertîb olunan flûrâ-y› kübrâda hâlât-›
merkûme vücûh-› a‘yân-› ‹rân'a ifhâm ve i‘lân olundukda cümlesi akâyid-i bât›la-i mezkûreden nü-
kûl ve ke'l-evvel sünnet ve cemâ‘at tarîk›na sülûk ve duhûl edüp bu binâ-y› hayr s›yâneten ani'l-in-
dirâs fî-mâba‘d silsile-i Safeviyye'ye mütâba‘atden mücânebet ve zât-› ›nâyet-âyât-› flehriyârîlerinin
irsen ve iktisâben me’mûlü olan ‹rân fiâhl›¤› içün taraf-› yenbû‘ü'fl-fleref-i dâverîlerine bi'l-ittifâk
akd-i bey‘at ile nüvvâb-› müstetâblar›na mu‘teddün bihâ hüccet verdikleri ve husûsât-› merkûme ta-
mâmen memâlik-i ‹rân'a iflâ‘at ve mukaddemâ beynlerinde muhdesen cârî olan rezâ’il-i akvâlden fî-
mâ ba‘d cümlenin men‘ u tahzîrine dikkat olundu¤u ve dîn-i mübîn ve ümmet-i Seyyidü'l-Mürse-
lîn'e masrûf böyle h›dmet-i celîle mukâbili ba‘z› merâtibin tekabbülü dah› cânib-i hümâyûn-› Hilâ-
fet-makrûnumuzdan istis‘âd k›l›nup tefâsîli düstûr-› ekrem müflîr-i efham ilâ âh›rihî bi'l-fi‘l Sadr-›
a‘zam ve vekîl-i mutlak›m olan Vezîrim Mehemmed Pafla edâma'llâhu Te‘âlâ iclâlehu ve zâ‘afe bi't-
te’yîdi iktidârehu ve ikbâlehu ile a‘lemu'l-ulemâi'l-mütebahh›rîn, efdalü'l-fudalâi'l-müteverri‘în ilâ
âh›rihî bi'l-fi‘l fieyhülislâm ve Müftiyyü'l-enâm olan Mevlânâ es-Seyyid Mustafa edâmallâhu Te‘âlâ
feza’ilehuya tensîk olunan elûke-i flehâmet-meslûkelerine muhavvel k›l›nd›¤› hâlât bi'l-cümle
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ma‘lûm-› dirâyet-mersûm-› husrevâne ve mefhûm-› ›nâyet-merkûm-› pâdiflâhânemiz k›l›nup ve ce-
nâb-› ni‘me'l-me’âb-› flâhî ve cânib-i eflref ü eltâf-› diyânet-penâhîleri muvâf›k-› merâzî-i Hakk olan
böyle emr-i azîme muvaffak olduklar› bâ‘is-i ârâyifl-i zamân ve sebeb-i sitâyifl-i devrân olup bu hu-
sûs-› hayriyyet-mensûsun o sâhib-i imtiyâz taraf›ndan zuhûr ve bürûzu zamîr-i ilhâm-semîr-i Hilâ-
fet-medâr ve tab‘-› kerrûbî-mesîr-i saltanat-fli‘âr›m›z› ve elkaytü aleyke muhabbeten minnî dâru'l-
ünsüne imâle ile mevfûrü's-sürûr ve mücellâ-y› ifrâh-› nâ-mahsûr eylemifldir. ‹kâmet-i menâr-› sün-
net-i seniyye ve zikr-i bi'l-hayr-i eshâb-› hayru'l-beriyye ve imâte-i âsâr-› bid‘at-i reddiyye z›mn›n-
da te’lîf ü terfîh-i muvahhidîn ve tedmîr ü tahkîr-i kefere vü mülh›dîn ile bast-› besât-› n›sfet ve
neflr-i livâ-i ma‘delet o sâhib-i himmet-i Ferîdûn-menkabetin nasbu'l-ayn-› sâfî-taviyyetleri olmak-
dan nâfli inne'l-arda yerisühâ min ibâdiye's-sâlihûn mazmûn› üzre k›bel-i Mâlik-i Mennân'dan tef-
vîz u ihsân buyrulan temfliyet-i mehâmm-› mülk-i ‹rân ve tâc u kemer u dîhîm-i kisrâ ve kiyân zât-›
mevâhib-âyât-› ›nâyet-makrûnlar›na mübârek ve meymûn olmak tehniyesi nâme-i hümâyûn ve mü-
fâvaza-i mülâtafet-makrûnumuz ile kitâbeten ve taraf-› flâhîlerine irsâl ve îfâd olunan düstûr-› mü-
kerrem, müflîr-i müfahham, nizâmü'l-âlem Vezîrim Mustafa Pafla edâmallâhu Te‘âlâ iclâlehû ve a‘le-
mü'l-ulemâi'l-mütebahh›rîn, efdalü'l-fudalâi'l-müteverri‘în bi'l-fi‘l Emîn-i flerâif-i fetevâ olup Ana-
dolu Sadâreti ile mümtâz olan Mevlânâ Abdullâh edâma'llâhu fezâ’ilehû ve akzâ kuzâti'l-Müslimîn,
evlâ vülâti'l-muvahhidîn sâb›kâ emîn-i fetvâ olup dâru'n-nasr ve'l-meymene mahmiyye-yi Edirne
Mevleviyyeti ile bâhiru'l-imtiyâz olan Mevlânâ Halil dâmet fezâ’ilühû vesâtatlar›yla flifâhen dah› îfâ
vü icrâ k›l›nup ve nüvvâb-› müstetâb-› sâmî cenâblar› bu kâr-› hayriyyet-ifltihâra muvaffakan ehvâ-i
nâ-marz›yye-i mezkûrenin izâle ve izâhesine mübâfleret ve istihsâline dikkat eyledikleri eyyâmda
seyf-i h›sâm tarafeynden der-niyâm olup ol vakt sulh u salâh e¤erçi pezîrâ-y› hitâm olmuflidi, an-
cak iflbu devleteyn-i azîmeteyn beyninde zuhûru bâ‘is-i hubûr olan tevâfuk u te’ellüfün envâr ve
âsâr› âlem ü âlemyâna iflhâr olunmak içün taraf-› hümâyûnumuzdan tekabbülü istis‘âd olunup te-
fâsîli sadr-› a‘zam ve fleyhülislâm-› müflârun-ileyhimâya vârid kalemî-i sâmîlerine muhavvel k›l›nan
mevâdd›n tensîk u tanzîmi dah› matlûb u mergûb-› hümâyûnumuz olma¤la vüzerâ-y› ›zâm ve ule-
mâ-y› a‘lâm ve hayr-hâhân-› devlet-i Hilâfet-makâm›m›zdan tertîb ve tehzîbine me’mûr olanlar ve
taraf-› Kâânîlerinden vârid ilçi ve ma‘an ba‘s olunan müflâr ve mûmâ-ileyhim ile mecâlis-i müte‘ad-
didede musâfât ve muvâhât birle akd-i encümen-i vifâk edüp tarafeynin nizâm ve sâmân›na elyak
ve ahrâ olmak ve tezkâr-› hasâfet-medâr-› h›dîvâneleri üzre nezd-i Hazreti Peygamberî'de suâl te-
veccüh etmemek ve ilâ-ink›zâi'd-dühûr nakz u naksdan ârî ve dûr k›l›nmak vecihleri ile mîru'l-hâc
ve üsârâ ve mu‘temed ikâmeti husûslar›na faysal verilip mâdde-i uhrân›n mahâzîr u me‘âzîr-i fler‘iy-
ye vü mülkiyyesi ilçi ve ma‘iyyetinde olan müflâr ve mûmâ-ileyhime îrâd ve telkîn olundu¤undan
baflka sadr-› a‘zâm ve fleyhülislâm-› müflârun-ileyhimâdan cânib-i feyz-câlib-i flâhânelerine firistâde
k›l›nan ihlâs ve du‘â-nâmelerde zikr u tebyîn olunup ve der-bâr-› Hilâfet-medâr-› sultânîmizden se-
rîr-ârâyî-i flâhîleri tehniyesi te’diyesiyçün bâr-gâh-› übbehet-dest-gâh-› h›dîvânelerine îfâd olunan
vezîr ve sadr-› Anadolu ve mevlânâ-y› müflârun-ileyhim dah› yâd u tefhîm olundu¤u vech üzre
mâdde-i merkûme mülûk-i ›zâm-› selef enâra'llâhü berâhînehüm zamânlar›nda cereyân eden veche
k›yâsen matviyyü'l-eser k›l›nmas› firâset ü k›yâset-i flâhî ve der-büt-i dirâyet-i devlet-penâhîlerine
muhavvel olan hâlet olma¤la mevâdd-› sülüs-i mütemmemeden baflka hudûd ve s›nûr ve sâir me-
vâdd-› melzûmü'l-ittihâd›n zikrini dah› hâvî izâfe vechi ile terkîm olunan tezyîlde mâdde-i ma‘hû-
deden maksûd olan keyfiyyet tahrîr ve iflbu muvâhât ve musâfât›n bi-avnillâhi'l-Meliki'l-Kadîr idâ-
me ve takrîri ve bu vesîle-i asîle ile ümmet-i merhûme-i nebeviyye ve re‘âyâ ve zîr-destân-› beriyye-
nin te’mîn ve terfîhleri içün üç madde ve bir tezyîl üzerine tetmîm ve tensîk olunan ahidnâme-i hü-
mâyûnumuzdur ki zikr u beyân ve flerh u ayân k›l›nur.
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Mâdde-i Ûlâ: Huccâc-› ‹rân Lahsa ve ‹mâm Ali tarîklar›ndan gitdikleri senelerde ümerâ-i ‹rân-
dan bir mu‘teber kimesne emîru'l-hâc unvân›yla azîmet ve tarîkayn-› mezkûreynden mahzûr müte-
hakk›k ve müte‘ayyin olup zarûrî fiâm-› fierîf tarîk›ndan gidilmek iktizâ eyledi¤i sûretde huccâc-›
merkûmînîn üzerlerine ümerâ vü hânândan olmamak flart›yla bir kimesne ta‘yîn ve mîru'l-hâc laf-
z›ndan gayr› münâsib bir lafz ile telkîb oluna ve ol makûle huccâc Ba¤dâd'a ba‘de'l-vusûl Ba¤dâddan
fiâm-› fierîf'e gelince yol üzerinde olan vülât ve hükkâm merkûmlar› âminîn ü sâlimîn birbirlerine
îsâl eylemeleriyçün ol senelerde mü’ekkid ve müte‘addid evâmir-i aliyye ›sdâr u irsâl oluna.

Mâdde-i Sâniye: ‹flbu iki devletin ittifâk u ittihâd›n› cümleye iflâ‘at ve bundan baflka maslahat-›
lâz›melerini ru’yet içün üç senede bir tebdîl olunmak üzre Dergâh-› Mu‘allâm›z kapuc›bafl›lar›ndan
mîr-i alem rütbesiyle bir müte‘ayyin kapuc›bafl› ta‘yîn olunup Isfahan'da ikâmet ve ‹rân huccâc›n›n
fiâm tarîk›ndan azîmetleri senelerinde mûmâ-ileyhin kethudâs› ve Lahsâ ve ‹mâm Ali tarîklar›ndan
gidildi¤i senelerde dah› bir müte‘ayyin âdemîsi ‹rân mîru'l-hâcc› ile azîmeten gidüp gele ve kezâlik
‹rân mu‘temedlerinden dah› bir kimesne gelüp Dâru's-saltanam›z'da ikâmet eyleye ve her taraf mi-
sâfirlerinin kifâyet mikdâr› masraflar›n› göreler.

Mâdde-i Sâlise: Acem üsârâs› fîmâ-ba‘d bey‘ u flirâ olunmamak üzre Deraliyyemizde tenbîh ve
sâir memâlik-i mahrûsemize evâmir-i aliyyemiz ile te’kîd olunup bundan mâ‘adâ üsârâ-y› merkû-
mînden kalem-rev-i Hilâfetimizde ikâmete ra¤bet etmeyüp gerek bafllu bafllar›na ve gerek ilçi, hân-›
müflârun-ileyh ma‘iyyeti ile ve gerek Âsitâne'de ikâmet edecek mu‘temed ma‘rifetiyle vatanlar›na
azîmet murâd edenlerin sebîlleri tahliye olunup serhad muhâf›zlar› ve vülât ve hükkâm taraflar›n-
dan mümâna‘at olunmamak üzre dah› baflka evâmir-i flerîfemiz ›sdâr ve ricâl-i Devlet-i Aliyyemiz
yedlerinde olanlar›n dah› sebîlleri tahliye olunmak üzre fermân-› hümâyûnumuz fleref-sudûr bulup
ve bundan mâ‘adâ dah› baz› nâ-münâsib mahallerde bulunmak ihtimâli olanlar mahalle imâmlar›
ve ta‘yîn olunan mübâflirler ma‘rifetleriyle teftîfl ve tefahhus olunup ahz ve kezâlik el-yevm bey‘ u
flirâ ma‘raz›nda olanlar dah› ba‘de't-tefahhus ne tarîk ile olur ise olsun tahlîs ve defteriyle ilçi hân-›
müflârun-ileyh taraf›na teslim oluna. Mâ‘adâ evsât-› nâs ve ehâd-› ricâl yedlerinde kalanlar dah› ta-
rafeynin mu‘temedleri dâru's-saltanalarda ikâmetlerinden sonra tedrîc ü terâhî ile ceste ceste defte-
riyle ‹rân mu‘temedine def‘ u teslîm oluna. El-yevm diyâr-› ‹rân'da bulunan üsârâ-y› Rûm'dan an-
da ikâmete ra¤bet etmeyenler kâ’inen men-kân tamâmen ›tlâk ve sebîlleri tahliye oluna.

Tezyil
Kadîmü'l-eyyâmdan berü mülûk-i ›zâm ve havâkîn-i ma‘delet-kâm beynlerinde emr-i musâfât

kemâl-i müvâlât üzre resîde-i nizâm ve istihkâm oldukda tarafeynin hudûd ve s›nûrlar› ta‘yîn ve
tebyîn olunmak âdât-› hasene belki mürâ‘ât› vâcib-i rüsûm-› müstahseneden olup bu mâdde cen-
net-merâbi‘-i âmm-› büzürg-vâr›m›z Sultân Murâd Hân-› Râbi‘ hazretlerinin zamân-› bâ-unvânlar›n-
da Safeviyye Hânedan› ile flurût-› enîka ve ahd-i vesîka beyân› z›mn›nda faysal-pezîr-i temyîz u tef-
rîk olunma¤la hâlâ memâlik-i husrevânemiz hudûdu ile ülkât-› flâhiyye s›nûrlar› cennet-mekân-›
müflârun-ileyh zamânlar›nda temyîz ü tahdîd olundu¤u üzre olup ahad-› tarafeynin serhadd muhâ-
f›zlar› ve nüvvâb-› kirâmîleri ez-kadîm olageldi¤i üzre merâsim-i flürût-› musâlaha ve âfltîyi kemâ-
yenba¤î muhâfazat ve masâlih-i s›nûr u sü¤ûra dâir hâletlerde flürût-› müsâleme vü vifâka mugâyir
hareketlerden her taraf tevakkî vü mücânebet ve vaz‘-› kadîm ve üslûb-› müstedîme ri‘âyet eyleye
ve mukaddemâ flâhân-› ‹rân olan Hânedân-› Safeviyye'nin ve bi'l-cümle düvel-i mu‘teddün-bihân›n
âyîn-i dirâyet-karînleri üzre rikâb-› müstetâb-› Hilâfet-cenâb ve cânib-i ahlâf-› n›sfet-ittisâf›m›za k›-
bel-i ecmel-i flâhîlerinden ve a‘kâb-› der-büt-i penâhîlerinden nâme-i velâ-allâme geldikde ber-üs-
lûb-› kadîm vezîr-i a‘zam olanlara dah› mektûblar terkîm ve taraf-› eflref-i hümâyûndan cânib-i flâ-
hîye nâme-i mevhibet-meflhûn irsâl olundukda vezîr-i a‘zam bulunanlar dah› cenâb-› ni‘me'l-me’âb-›
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flâhîye hulûsnâme tahrîr eylediklerinden mâ‘adâ i‘timâdü'd-devle olanlara kezâlik mektûb tastîr
edüp i‘timâdü'd-devleler ancak vezîr-i a‘zamlara yaza ve tarafeynden bu tahrîrât mukaddemâ Safe-
viyye ile olan elkâb-› mürâselâta tatbîk belki zuhûr eden tehzîb-i mezhebe binâen ziyâdeten ale'l-
evvel ihtirâm› tevsîk oluna ve bunlardan baflka bi-›nâyetillâhi'l-Mennân ahâlî-i ‹rân Safeviyye za-
mânlar›nda ihdâs olunan akvâl-i nâ-flâyân› külliyyen terke mevsûl ve usûl-i akâyidde ke'l-evvel ehl-i
sünnet ve cemâ‘at mezhebine duhûl edüp Hulefâ-i Râflidîn ve bak›yye-i aflere-i mübeflflere ve dâhil-i
bey‘atü'r-r›dvân-› taht-› flecere ve Ehl-i Beyt-i mutahhara ve umûmen ashâb-› kirâm r›dvânullâhi
Te‘âlâ aleyhim ecma‘în hazerât›n› hayr u tarazzî ile yâd ve bu vesîle-i cemîle ile cümle-i muvahhi-
dîni dil-flâd eylemelerinden nâflî ahâlî-i merkûmînden fimâ-ba‘d Beytullâhi'l-Harâm ve Medîne-i
Müftehire-i hayru'l-enâm ve memâlik-i mahrûsemizden sâir bilâd-› ‹slâm'a vürûd ve vüfûd eden
huccâc u züvvâr ve kâdimîn ve tüccâr ve bi'l-cümle âmed-flud eden s›gâr u kibâr mecmû‘una inne-
me'l-mü’minûne ›hvetün nazm-› ülfet-resmi üzre mu‘âmele-i bi'l-mücâmele olunarak sâir Müslimîn
ve muvahhidîn misillü merkûmlar dah› her hâlde mer‘iyyü'l-etrâf ve mu‘azzezü'l-eknâf k›l›nup mu-
kaddemâ ‹rânîlere olan vaz‘ bunlar›n haklar›nda külliyyen terk ve ziyy ve k›yâfetleri cihetinden mû-
mâ-ileyhime vechen mine'l-vücûh dahl ü ta‘arruz olunmadan hazer ve mücânebet oluna ve ticâret
husûsu tarafeynin ahâlî ve tüccâr›na bâ‘is-i menfa‘at ve mûcib-i refâhiyyet bir hâlet olma¤la câni-
beyn tüccâr› ke'l-evvel emîn ü sâlim ve bilâ-mâni‘ u müzâhim âmed-flud edüp ticâret ile getirüp gö-
türdükleri emti‘an›n iktizâ eden mahallerde gümrüklerin kânûn-› kadîm ve üslûb-› müstedîm üzre
edâ eylediklerinden sonra ziyâde nesne mütâlebesiyle rencîde olunmayalar ve kezâlik meflhedey-
nü'fl-fl-flerîfeyn ve merkadeynü'l-münîfeyn rad›yallâhu Te‘âlâ an-râk›deyhümâ a‘kâb-› müteberrike-
sinin ve h›tta-i Zevrâ'da vâk›‘ sâir zarâyih-i müteyemminenin ziyâretlerine bilâd-› A‘câm'dan zâmi-
le-bend-i teveccüh ü azîmet olan züvvâr ve kussâd›n mâdâm ki yanlar›nda ticâret mâl› olmaya, vü-
lât ve hükkâm-› hudûd ve sâir ehl-i örf taraflar›ndan bâc talebi ve âhar tarîk ile merkûmûn bî-vech
te‘addî ve rencîde olunmayalar ve iflbu iki devleteyn-i azîmeteynin re‘âyâ vü ahâlî ve esâfil ü e‘âlîle-
rinden olup fî-mâba‘d ‹rân'dan memâlik-i mahrûsemize ve bu tarafdan dah› memleket-i ‹rân'a firâr
edenler kat‘an himâyet olunmayup tarafeynden taleb olunduklar› vaktlerde vükelâ-y› cânibeyne bi-
lâ-tereddüd teslîm olunalar. ‹mdi perverde-gâr-› cihân olan Allâhu Azîmü'fl-flân'›n ism-i flerîfini yâd
ve server-i enbiyâ olan Peygamber-i âhiru'z-zamân sallallâhu Te‘âlâ aleyhi ve sellem hazretlerinin
mu‘cizât-› bâhiru'l-berekâtlar›n› îrâd edüp âyîn-i havâkîn-i pîflîn üzre bu gûne ahd ü mîsâk ederiz
ki mâdâm ki zikr olunan mevâdd›n flurût u kuyûduna ve iflbu musâfât u muvâtât›n mevâsîk ve uhû-
duna ri‘âyet olunup ol cânibden hilâf›na vaz‘ u hareketden tehâflî k›l›na. Taraf-› hümâyûn-› pâdiflâ-
hânemizden ve ahlâf-› n›sfet-ittisâf ve vükelâ-y› memleket-ârâ ve sâir huddâm-› kirâm›m›z tarafla-
r›ndan dah› mugâyiri hâletün-mimmâya tasaddî olunmaya. Femen beddelehu ba‘de mâ semi‘ahu fe-
innemâ ismühu ale'l-lezîne yübeddilûnehu.

Hurrire fî flehrillâhi'l-mübârek-i Cumâde'l-uhrâ min flühûr-i sene tis‘a ve erba‘în ve mi’ete ve elf.
[29] Cumâde'l-uhrâ 1149 / [4 Kas›m 1736], BOA. Nâme-i Hümâyûn Defteri 3, s. 4-7
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‹rân fiah› Nadir Bahad›r fiah'›n elçisi Kirmanflah Beylerbeyi Abdülbaki Han ve ‹rân vezirlerinden
Mirza Ebulkas›m ve Molla Ali Ekber ile Vezir Mehmed Pafla ve fieyhülislâm es-Seyyid Mustafa
Efendi'nin aras›nda yap›lan görüflmelerde flu kararlar al›nm›flt›r:

‹rân hac›lar›na hacca giderken sayg›n bir mîrü'l-hac tayin edilsin ve Ba¤dat'tan fiam'a kadar yol
üzerinde bulunan vali ve hakimlere yol emniyeti için gerekli emirler yaz›ls›n. ‹stanbul'da ‹rân esir-
lerinin al›m sat›m› engellensin ve esirlerden isteyenlerin memleketlerine dönmeleri için gerekli ko-
layl›k gösterilsin. ‹rân'da bulunan Türk esirleri sal›verilsin.

‹rân ahalisi, önceden oldu¤u gibi Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat mezhebini gözetsin.
Hac, ticaret ve ziyaret amac›yla ‹rân'a gelip giden Müslümanlara hoflgörü ile bak›ls›n ve k›yafet-

leri dolay›s›yla rahats›z edilmesin. ‹ki devlet tüccar›n›n ticaret amac›yla getirip götürdükleri emti-
adan kanunla belirlenen gümrük vergisinden fazla bir fley talep edilmesin.

These decisions have been taken during the negotiations among Kirmanshah, the envoy of Shah
of Persia, Beglerbeg Abdülbaki Khan, Mirza Ebulkas›m and Molla Ali Ekber, the viziers of Persia,
Vizier Mehmed Pasha, and Sheik al-Islam Es-Seyyid Mustafa Efendy:

to appoint a respectful mir al-hacc to assist the Persian pilgrims during pilgrimage,
to write necessary orders for the governors and rulers to ensure security through the road from

Bagdad to Sham,
to prevent trading of Persian captives in Istanbul and to give permission to those who want to re-

turn back, to release Turkish captives in Persia,
that the Persian people take care of the members of Sunni sect as in the past,
to behave well to the muslims who come to Persia for pilgrimage, trade, and visit and not to  in-

terfere with them,
not to ask excessive taxes mutually, excluding the amount required by the law,  for goods.
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‹Ü3

Sultan V. Mehmed Reflad Han, 12 Mart 1917, BOA. MV 207/17



‹Ü3

Beyrut ve Cebel-i
Lübnan'da 

muhtaçlara yiyecek
yard›m› yap›lmas›.

Supply of food for
needy people in

Beirut and Jebel-i
Lübnan (Mount

Lebanon).
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Meclis-i Vükelâ müzâkerât›na mahsûs zab›tnâme
Tarihi: 17 Cumâde'l-ûlâ sene [1]335

11 Mart sene 1]333

Hulâsa-i Meâli
Karar›

Beyrut ve Cebel-i Lübnan'›n muhtâcîn ahâlîsini it‘âm ve eytâmhâneleri idâre içün umûmî matbahlar
küflâd› ve erzâk tevzî‘i z›mn›nda seferberlik tertîbinden Beyrut Vilâyetine iki bin ve Cebel-i Lübnan'a
sekiz bin lira verilmesi ve keyfiyetin Harbiye ve Dâhiliye nezâretlerine tebli¤i tezekkür k›l›nd›.
[12 Mart 1917], BOA. MV 207/17
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Beyrut ve Cebel-i Lübnan'daki muhtaçlar ile yetimhaneler için umumi mutfak aç›l›p erzak
da¤›t›lmas› hususunda Meclis-i Vükelâ'da karar al›nm›flt›r.

The decision taken by the Meclis-i Vükela (the Cabinet) concerning the building of a public k-
itchen for the needy and the orphan and the distribution of foods in Beirut and Jebel-i Lübnan.



‹Ü4

Sultan II. Abdülhamid Han, 4 May›s 1900, BOA. ‹. Hus 1318 M. / 9



‹Ü4

Hindistan'da k›tl›k
çeken halka zahire

ve nakdî yard›m
yap›ld›¤›.

Supply of 
provisions and

money for starving
people in India.
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YILDIZ SARAY-I HÜMÂYÛNU
Bafl Kitâbet Dâiresi
103

Hindistan kahtzedegân›na hükûmet-i seniyyece dahi mu‘âvenet olunmas› z›mn›nda Ayd›n hare-
ket-i arz musâbîni içün fiehremânet-i Celîlesi'nde müteflekkil komisyonca kahtzedegân hakk›nda
yüz ve elli ve on ve befl guruflluk i‘âne biletleri tertîb ve tevzi‘ olunarak hâs›l olacak mebâli¤ ile Ba¤-
dad ve Basra taraflar›ndan lüzûmu kadar zehâ’ir bi'l-mübâya‘a istikrâ olunacak vapurlarla hemân
Hindistân iskelelerine irsâli münâsib mütâla‘a olundu¤una dâ’ir vâs›l-› dest-i ta‘zîm olan fî 4 Mu-
harrem sene [1]318 tarihli tezkire-i husûsiyye-i Sadâret-penâhîleri manzûr-› âlî ve sûret-i ma‘rûza
karîn-i tensîb-i hümâyûn-› cenâb-› tâc-dârî olarak mûcebince îfâ-y› muktezâs› ve kahtzedegâna ta-
raf-› eflref-i hazreti pâdiflâhîden dahi mu‘âvenet buyrulmak üzre mezkûr biletlerden atebe-i ulyâ-y›
mülûkâneye de takdîm k›l›nmas› fleref-sudûr buyrulan irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî
mantûk-› celîlinden olma¤la ol bâbda emr u fermân hazreti veliyyü'l-emrindir.

Fî 5 Muharrem sene [1]318 ve fî 21 Nisan sene [1]316 
Ser-kâtib-i Hazreti fiehriyârî 
Bende
Tahsin
[4 May›s 1900], BOA. ‹. Hus 1318M/9



Hindistan'da k›tl›k çeken halka, düzenlenen iane biletleri gelirleri ile Ba¤dat ve Basra taraf›ndan yeter-
li miktarda zahire sat›n al›n›p gönderilmifltir. Ayr›ca onlara yard›m amac›yla Sultan ‹kinci Abdülhamid ta-
raf›ndan iane biletlerinden bol miktarda sat›n al›narak bedeli Hindistan Müslümanlar›na gönderilmifltir.

Enough provisions have been bought in Bagdad and Basra for starving people in India with
money obtained by the sale of aid coupons for the victims of the earthquake in Ayd›n. Furthermore,
a lot of coupons have been bought by Sultan Abdülhamid II to support the campaign and the in-
come of those coupons has also been sent to the Indian muslims.
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‹Ü5

Sultan II. Abdülhamid Han, 28 Ekim 1889, BOA. Y. A. Hus 231/4



‹Ü5

Osmanl›
Donanmas›'na ait

Ertu¤rul
f›rkateyninin
Hindistan'›n

Bombay Liman›'n›
ziyareti s›ras›nda 

yerli halk›n 
gösterdi¤i ilgi.

Vivid interest
shown by the 
people to the

Ertoghrul frigate of
the Ottoman fleet
during the visit of
Bombay in India.
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Bombay'da Gücerâtî lisân›nda münteflir Kâs›d-› Bombay nâm gazetenin fî 28 Teflrîn-i Evvel
sene 1889 tarihli nüshas›nda münderic bendin aynen tercemesidir.

Saltanat-› Osmaniye'nin Ertu¤rul nâm›nda bir harb sefînesi yirmi Teflrîn-i Evvel tarihinde Bom-
bay Liman›'na dâhil olup geminin zâbitan ve neferât›n›n bilinmedik bir k›yâfetle flehirde gezdikle-
rini görenler mütehayyir ve müte‘accib kalarak yek-dîgerinden bunlar›n kimler oldu¤unu su’âl ve
tefahhus ile sultân-› nâmdâr taraf›ndan buraya gelmifl olan bir Osmanl› sefînesinin âdemleri oldu-
¤unu haber ald›lar. Mûmâ-ileyhime mahsûs ahâlî taraf›ndan verilmifl olan ziyâfetlerde bu bâbda ek-
ser kesâna vukûf-› tâmm hâs›l ve Cuma günü îfâ-y› farîza-i namâz içün sefîneden pek çok âdem bü-
yük câmie geldiklerinden limân›m›zda f›rkateyn-i hümâyûnun vücûdu umûmen flâyî‘ olup ahâlî-i
Müslimenin ziyârete olan flevk› hadden afl›r› bulundu¤una mebnî mezkûr sefîneyi görme¤e ifltiyâk-›
tâmm ile hücûm etdiler. Geçen Cumartesi günü gazetemizin müdîri bizzât mezkûr sefîneye gitdi-
¤inde kenâr-› deryâ ahâlîden geçilmez derecede dolu ve sefînenin etrâf›yla merdivenleri izdihâm-›
nâsdan sökülmez hâlde olup flemsin gurûbu dahi ahâlînin sefîneyi ziyâretine muh›ll olamad›. Ahâ-
lînin gemiye olan muhâcemesinden nâflî ba‘z›lar› merdivenden geçmeye muktedir olamad›klar›n-
dan as›l› olan halatlara sar›lup gemi derûnuna at›lma¤la elleri halattan kurtuldu¤unda denize dü-
flüp helâk olacaklar›n› adem-i tahattur ile cânlar›n› tehlikeye koymufllar idi. Bu sûretle gemiye gi-
renlerin aras›nda merhamet ve ›nâyet-i Rabbânîye flâyeste birisi ki kendi s›klet ve cesâmet-i vücû-
dunu nazar-› i‘tibâra almayarak sarf-› makderet-i tâmme ile mahall-i maksûda eriflmeye muvaffak
oldu. Vapuru ziyârete gidenlerin ekserîsi Müslimân olup âteflperestlerle putperestler dahi mevcûd
idi. Sefînenin tâ’ifesi bu cem‘iyyet-i kesîreyi görüp ta‘accüb ve hoflnûdî ›zhâr eylemekde ve zâbitâ-
n› dahi memnûniyetlerini ibrâz etmekde idiler. Ahâlînin hücûmundan nâflî sefînenin ale'd-devâm
tanzîf ve tathîrine birkaç kifli ta‘yîn ve tahsîs k›l›nm›fl idi. Geminin tâ’ifesi k›yâfet ve kârda ‹ngiliz
gemicileri derecede oldukdan baflka hüsn-i ahlâk ve terbiyede anlar›n pek ziyâde fevk›nde olduk-
lar› re’yü'l-ayn müflâhede k›l›nd›. fiâyeste-i sitâyifl olan ahvâlden biri dahi züvvâra sefîneyi kâmilen
gezüp her taraf›n› görmek içün serbestî-i tâmm verilmesidir. Bu gibi hâlin akvâm-› dîger sefâ’inin-
de vukû‘u görülmemifldir. Binâenaleyh sefînenin tâ’ifesi bir kimesneden bahflîfl ve sâir bir fley taleb
ve kabûlünde bulunmayup bunlar›n terbiyelerini ne kadar ta‘rîf ve tafsîl etsek azd›r. F›rkateyn-i hü-
mâyûn me’mûrîninden ba‘z›lar› ‹ngilîzî lisâna dahi vâk›f idiler. Hindistan müslümanlar›n›n sultân-›
zîflâna olan meyl ü muhabbetleri mezkûr sefîneyi ziyârete olan hücumlar›ndan anlafl›l›r. Bu hâli se-
fînenin kaptan ve zâbitân› re’yü'l-ayn müflâhede etdiklerinden vukû‘-› hâlin resîde-i gûfl-i flehin-flâ-
hî buyrulaca¤›ndan emîniz. ‹flbu hakikât-› hâlden zât-› melek-simât-› flâhâneleri vukûf-› tâmm hâ-
s›l buyurduklar›nda ‹ngiliz Devletiyle devâm-› meveddetde pek çok menâfi‘ hâs›l olaca¤›na mut-
ma’in ve hükûmet-i ‹ngilîzî idâresinde Müslimânlar›n râhat ve terakkîsini ifliderek mahzûz olacak-
lar› bedîhîdir.

28 Ekim 1889, BOA. Y. A. Hus 231/4



Osmanl› Donanmas›'na ait Ertu¤rul f›rkateyninin Hindistan'›n Bombay Liman›'n› ziyareti, Bombay'›n
Müslüman, ateflperest ve putperest ahalisi üzerinde fevkalade heyecan uyand›rm›flt›r. F›rkateynde bulu-
nan Osmanl› subay ve askerlerine gösterilen ilgi ve sevginin galeyan derecesinde oldu¤u görülmüfltür.
Bölge halk› söz konusu gemiyi sürekli ziyaret etmifltir. Bu ziyaretler esnas›nda Osmanl› askerlerinin a¤›r-
bafll›l›klar› ve terbiyeleri dikkat çekmifltir. 

The visit of the Ertoghrul frigate of the Ottoman fleet to Bombay in India has caused great enthusi-
asm at the Muslims, Zoroastrians, and Idolators in Bombay. It has been seen that the interest and affec-
tion shown to the Ottoman officers and soldiers on the frigate has reached a degree of exaggeration. The
people of the region have always visited the mentioned ship. During this visit, the seriousness and the
good education of the Ottoman soldiers have been observed.
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‹Ü6

Sultan Abdülmecid Han, 12 Aral›k 1851, BOA. ‹. Meclis-i Vâlâ 7706



‹Ü6

Cava hükümdar›n›n
Osmanl› Devleti

vatandafll›¤›na
geçme talebi.

Demand of the 
King of Jawa for 

the Ottoman 
citizenship.
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Atûfetlü efendim hazretleri 
Bilâd-› Cava hükümdar› taraf›ndan atebe-i ulyâ-y› hazreti Hilâfet-penâhîye olarak vârid olan arîza

iktizâ-y› emr u irâde-i seniyye-i cenâb-› pâdiflâhî üzre terceme etdirilerek ve getiren âdemin ifâdât› da-
hi kaleme ald›r›larak Meclis-i Vâlâ'ya havâle olunmas›yla ol bâbda kaleme al›nan bir k›t‘a mazbata
melfûf kâ¤›d ile beraber manzûr-› âli buyrulmak içün takdîm k›l›nd›. Me’âl-i mazbatadan müstefâd
oldu¤u vechile hükümdâr-› müflârun-ileyh sâye-i ihsân-vâye-i hazreti flâhânede tâbi‘iyyet-i saltanat-›
seniyye flerefine mazhariyyet emel ve arzûsunda bulunmas›yla is‘âf-› niyâz› muvâf›k-› flân-› flevket-ni-
flân-› hazreti pâdiflâhî olup ancak böyle bir hükûmet hakk›nda flu derece ifl‘âr ve ifâde ile icrâ-y› levâ-
z›m-› metbû‘iyyet muvâf›k-› usûl olamayaca¤›ndan iflbu arîzas›na îcâb› vechile cevâb sûretiyle tahrîrât
yaz›larak gelen âdemleri Yemen vâlisi devletlü pafla hazretlerine terfîkan Yemen'e gönderilip ve ora-
dan dah› devletce s›fât-› resmiyyesi olmayarak yanlar›na bir münâsib me’mûr kat›lup hükümdâr-› mü-
flârun-ileyh cânibine irsâl ile keyfiyyât-› mevcûdesi ve derece-i maksad ve niyeti lây›k›yla ö¤renilip
ifl‘âr› vechile cihet-i irtibât ve tâbi‘iyyete niyet-i sahîhas› anlafl›ld›¤› hâlde onun üzerine flerâyit-› tâbi‘iy-
yete dâ’ir ruhsat-› lâz›me ve kâfiye ile bir mu‘teber ve mu‘temed âdemi al›narak bu tarafa vürûd ile
keyfiyyetine ma‘lûmât-› yakîniyye istihsâl olundukdan sonra iktizâ-y› hâlin icrâs› ve me’mûr-› merkû-
ma i‘tâs› lâz›m gelecek ta‘limât bu tarafda kaleme al›narak manzûr-› âli buyruldukdan sonra müflârun-
ileyh hazretlerine verilmesi ve gelen âdemlerinin hîn-i avdetlerinde yevmiyeleri kat‘ olunaca¤›ndan
buna mukâbil masârif-i seferiyyelerine medâr olmak üzre cânib-i Hazîne-i Celîle'den münâsibi mik-
dâr harc-›-râh ihsân buyrulmas› tezekkür olunmufl ve bu adam vâlî-i müflârun-ileyh hazretlerini gö-
türecek vapura irkâben M›sr'a gönderilmek üzre yan›nda bulunan on bir nefer tevâbi‘iyle kendisine yol
harcl›¤› olarak on befl bin gurufl m›kdar› atiyye-i seniyye ihsân buyrulmas› ›nâyet-i cihân-flumûl-i ce-
nâb-› Hilâfet-penâhîye flâyân olaca¤› tahattur k›l›nm›fl ise de ol bâbda her ne vechile emr u fermân-›
Hazreti cihân-bâni müte‘allik ve fleref-sudûr buyurulur ise mantûk-› celîli üzre hareket olunaca¤› be-
yân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd› efendim.

Fî 16 Safer [12]68
Marûz-› çaker-i kemineleridir ki 

Enmile-zîb-i ta‘zîm olan iflbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle zikr olunan mazbata ve kâ¤›d man-
zûr-› flevket-mevfûr-› hazreti pâdiflâhî buyrulmufldur. ‹stîzân-› sâmi-i Sadâret-penâhîleri vechile arîza-i
mezkûreye cevâb sûretiyle tahrîrât yaz›larak gelen adamlar vâlî-i müflârun-ileyh hazretlerine terfîkan
Yemen'e gönderilip ve oradan dahi devletce s›fât-› resmiyesi olmayarak yanlar›na bir münâsib me’mûr
kat›l›p hükümdâr-› müflârun-ileyh cânibine irsâl ile ber-minvâl-i muharrer keyfiyyetine ma‘lûmât-›
yakîniyye istihsâl olundukdan sonra iktizâ-y› hâlin icrâs› ve me’mûr-› merkûma i‘tâs› lâz›m gelecek
ta‘lîmât bu tarafda kaleme al›narak manzûr-› âlî buyruldukdan sonra müflârun-ileyh hazretlerine ve-
rilmesi ve gelen adam vapur-› mezkûra irkâben M›sr'a gönderilmek üzre yan›nda bulunan tevâbi‘iyle
kendüsine ol mikdar atiyye-i seniyye i‘tâ olunmas› müte‘allik ve fleref-sudûr buyrulan emr u irâde-i
seniyye-i cenâb-› flehinflâhî muktezâ-y› münîfinden olarak mezkûr mazbata ve ka¤›d yine savb-› âli-i
âsafîlerine i‘âde k›l›nm›fl olma¤la ol bâbda emr u fermân hazreti veliyyü'l-emrindir.

Fî 17 Safer [12]68 / [12 Aral›k 1851], BOA. ‹. Meclis-i Vâlâ 7706
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Cava hükümdar›n›n Osmanl› vatandafll›¤›na geçme talebinin yerinde araflt›r›lmas› için güvenilir bir
memur görevlendirilsin. Yap›lan araflt›rman›n sonucuna göre iste¤i de¤erlendirilsin.

A reliable official has been appointed to investigate the demand of the King of Jawa for the Ottoman
cizitenship. According to the result of the investigation, it has been decided to evaluate his application.



‹Ü7

Sultan Abdülaziz Han, 30 Nisan1869, BOA. ‹. Meclis-i Mahsûs 1524



‹Ü7

Hint Okyanusu'nda
bulunan Sumatra

Adas›'nda Alâeddin
Mansur adl›
hükümdar›n 

yönetimindeki Açe
Hükümeti ve 

ahalisinin Osmanl›
vatandafll›¤›na

girme talepleri.

Demand of the
Government of
Achin (on the

island of Sumatra in
the Indian Ocean),

which is ruled by
Alaeddin Mansour,
and its inhabitants

for Ottoman 
citizenship.
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Atûfetlü efendim hazretleri
Bahr-i Hind'de kâ’in Cava cezîre-i cesîmesi mensûbat›ndan bulunan Efli hükûmet ve memâlikinin

taraf-› saltanat-› seniyyeden zabt ve muhâfazas›yla tâbi‘iyyetlerinin kabûlü, ahâlîsi taraf›ndan istid‘â
olundu¤una dâir Emâret-i Mekke-i Mükerreme ile Hicaz Vilâyeti'nden mukaddemâ vukû‘ bulan ifl‘âr
üzerine ba‘z› istîzâhât› mutazamm›n yaz›lan tahrîrâta cevâben ve tahkîkât-› vâk›‘ay› hâviyen bu kere
vârid olan muharrerât ve evrâk-› sâ’ire geçen gün akd olunan Meclis-i Mahsûs'da k›râ’et olundu. Hu-
lâsa-i me’âlleri belde-i mezkûre Cava cezîrelerinden Semutra [Sumatra] nâm adan›n cihet-i garb-› fli-
mâlîsinde ve Alâeddîn Mansûr nâm bir hükümdâr›n taht-› idâresinde olarak düvel-i sâ’irenin birine
nisbet ve ta‘alluku olmad›¤› ve fakat baz› mahalleri Felemenk Devleti taraf›ndan zabt ve ifltirâ k›l›nm›fl
oldu¤undan ve hâkim-i müflârun-ileyh fetk u ratk-› umûrda biraz iktidârs›zl›¤› cihetiyle iflin ilerisin-
den korkdu¤undan gerek kendüsi ve gerek ahâlîsi müttahiden memleketlerini bütün bütün taraf-› sal-
tanat-› seniyyeye terk ve teslîm etmek emelinde bulunduklar› ve hâkim-i müflarun-ileyhin taraf-› efl-
ref-i hazreti Hilâfet-penâhîye olarak takdîm eylemifl oldu¤u nâmesiyle kendisine gelen mektûblar›n
sûretleri gönderildi¤i beyân›ndan ve bunlar›n istid‘âs› karîn-i kabûl-i âlî oldu¤u hâlde hakîkat-› hâli
re’yü'l-ayn müflâhede ile bilâd-› mezkûreyi dest-i idâreye ald›kdan sonra Bâb-› Âlî ile bi'l-muhâbere
îcâb-› hâle göre hareket etmek ve gider iken Yemen ve fiihr ve Mukallâ gibi mahallere u¤rayup orala-
r›n taraf-› saltanat-› seniyyeye tahkîm-i revâb›t› husûslar›na dahi bakmak üzre politika-i zamâna âfli-
nâ buradan bir me’mûr ile iki yüz kadar askerin ta’yîn ve i’zâm› ve Muhâ civâr›nda bulunan Meflâliha
ve Hakem kabîleleri beyninde vukû’a gelen mücâdele ve münâza’an›n tahkîk edilmesinin dah› me’mûr
olacak zâta havâlesi ifâdât›ndan ibâret olmas›yla îcâb-› hâl mütâla‘a k›l›nd›kda belde-i mezkûre ahâlî-
si umûmen ehl-i ‹slâm olarak arâzîsi dahi münbit ve mahsûldâr oldu¤u cihetle az himmetle i‘mâr ve
›slâh›na bak›ld›¤› hâlde pek çok menâfi‘ ve fevâ’id husûlü me’mûl oldu¤u misillü bunlar›n dehâletle-
ri kabûl olunur ise oralarda bulunan sâ’ir ehl-i ‹slâm›n dah› cânib-i saltanat-› seniyyeye dehâlet ve te-
ba‘iyyetleri melhûz olup fakat bu adalarda Felemenk Devleti'nin haylice memâliki bulundu¤undan
mu’ahharan belde-i mezkûreye tahattî ve tecâvüz eder ise taraf-› Devlet-i Aliyye'den mukâbele olun-
makl›¤› ve bir çok müflkilât-› hâriciye ve tekellüfât-› külliyeye giriftâr olmakl›¤› dahi göze ald›rmak lâ-
z›m gelece¤ine binâ’en ifli birden bire kabûl derecesine götürüp de sonra geri dönme¤e mecbûriyet
hâs›l etmemek ve hakîkat-› hâl bi'l-etrâf anlafl›larak ondan sonra redd ve kabûl hakk›nda bir karâr-›
kat‘î verilmek daha hay›rl› görünmüfl ve binâen-aleyh evvel emirde s›fât-› gayr-› resmiyyede ve pek
mektûm sûrette bir me’mûr gönderilerek ahvâllerinin ve sûret-i dehâletlerinin tahkîk edilmesi muvâ-
f›k-› maslahat bulunmufl olmas›yla bu me’mûriyet içün münâsibi arafld›r›ld›kda Musavva‘ Kâimma-
kâm sâb›k sa‘âdetlü Pertev Efendi lisân-› Arabîye âflinâ ve oralar›n ahvâline ve politika-i zamâna vu-
kûf ve ma‘lûmât› olmas›yla bu ifl içün tamâm ehl ve münâsib göründü¤üne binâen onun seyâhate gi-
der gibi gitmek ve belde-i mezkûre ahvâlini ve sûret-i dehâletlerini tahkîk ile bu tarafa mahremâne
bildirmek üzre me’mûr ve i‘zâm edilmesi ve zikr olunan Yemen ve fiihr ve Mukallâ'ya u¤rayup ahâlî-
sinin cânib-i saltanat-› seniyyeye tahkîm-i revâb›tlar› husûsuna gayret ve mezkûr Meflâliha ve Hakem
kabîleleri beyninde olan münâza‘ay› tahkîk eylemesinin dahi kendüsine havâlesi ve sûret-i hâlin emâ-
ret-i müflârun-ileyhâ ile vilâyet-i mezkûre vâlili¤ine dahi bildirilmesi beyne'l-huzzâr tezekkür ve tas-
vîb k›l›nm›fl ise de ol bâbda her ne vechile emr u fermân-› Hazreti flehinflâhî fleref-sünûh ve sudûr buy-
rulur ise infâz-› hükm-i celîline ibtidâr olunaca¤› ve evrâk-› merkûme leffen arz u takdîm k›l›nd›¤› be-
yân›yla tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim.

Fî 17 Muharrem sene [12]86
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki 

Hâme-zîb-i ibcâl olan iflbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle evrâk-› melfûfe manzûr-› dekâyik-



Hint Okyanusu'nda bulunan Sumatra Adas›'nda Alaaddin Mansur adl› hükümdar›n yönetimin-
deki Açe Hükümeti ve ahalisinin Osmanl› vatandafll›¤›na girme talepleri ile Muha civar›nda bulu-
nan Meflaliha ve Hakem kabileleri aras›ndaki anlaflmazl›¤›n sebeplerinin mahallinde araflt›r›lmas›
için Musavva eski kaymakam› Pertev Efendi görevlendirilmifltir.

nüflûr-› hazreti mülûkâne buyrulmufl ve tasvîb ve istîzân olundu¤u üzre efendî-i mûmâ-ileyhin
me’mûr ve i‘zâm edilmesi ve husûsât-› sâirenin dah› kendüsine havâlesi ve sûret-i hâlin emâret-i mü-
flârun-ileyhâ ile vilâyet-i mezkûre vâlîli¤ine bildirilmesi müte‘allik ve fleref-sünûh buyrulan emr u fer-
mân-› isâbet-unvân-› cenâb-› cihân-bânî mantûk-› âlîsinden olarak evrâk-› merkûme yine savb-› sâ-
mî-i Sadâret-penâhîlerine i‘âde k›l›nm›fl olma¤la ol bâbda emr u fermân Hazreti veliyyü'l-emrindir.

Fî 18 Muharrem sene [12]86 / [30 Nisan1869], BOA. ‹. Meclis-i Mahsûs 1524

Pertew Efendy, the former kaim-i makam of Musawwa, has been appointed to investigate the demand of
of the Government of Achin (on the island of Sumatra), which is ruled by Alaeddin Mansour, in Indian in
the Indian Ocean and its inhabitants for Ottoman citizenship and the reasons for the disagreements between
the tribes of Mesheliha and the Hakem in Muha.
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‹Ü8

Sultan II. Abdülhamid Han, 29 May›s 1890, BOA. Y. A. Hus. 235/73



‹Ü8

Güney Afrika'n›n
Kimberley 
flehrindeki

Müslümanlar›n, 
‹kinci

Abdülhamid'in
do¤um gününü
kutlad›klar› ve 
flehirlerine bir

Osmanl› okulu 
aç›lmas›n› 
istedikleri.

Demand of the
Muslim community

in Kimberley in
South Africa who

celebrate the 
birthday of

Abdülhamid II for
building an

Ottoman School in
their city.
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BÂB-I ÂLÎ
Nezâret-i Umûr-› Hâriciye
Tercüme Odas›
Aded

Hâriciye Nezâreti'ne fî 9 May›s sene 90 tarihiyle Londra Sefâret-i Seniyyesi'nden vârid
olan 111 numaral› tahrîrât›n tercemesidir.

Vilâdet-i bâhirü'l-meymenet-i hazreti padiflâhî münâsebetiyle tebrîkât ve ihtirâmât› hâvî olup
Ümit Burnu'nda kâ’in Kimberley flehri cemâ‘at-i ‹slâmiyyesi taraf›ndan sefârete îsâl olunan bir k›t‘a
mahzar leffen irsâl k›l›nd›. Bunun atebe-i ulyâ-y› cenâb-› mülûkâneye arz u takdîmi vâbeste-i ›nâ-
yet-i aliyye-i âsafâneleridir.

Fî Nisan sene 890 tarihli melfûf mahzar›n tercemesidir.
Emîrü'l-Mü’minîn Hâdimü'l-Haremeyni'fl-fierîfeyn Gâzî Sultân Abdülhamîd Hân-› Sanî hazretle-

rine arîza-i çâkerânemizdir.
Zîrde muharrer [sâhib-i] imzâ imâm ve hatîb ve müezzinler vilâdet-i hümâyûn-› cenâb-› pâdiflâhî-

leri münâsebetiyle tezâyüd-i ömr ü ikbâl-i flâhâneleri temenniyât›n› Afrika-y› Cenûbî ahâlî-i ‹slâmiy-
yesi nâm›na olarak kemâl-i ta‘zîm ve meveddet ve hulûs-› kalble arz ederiz. Her ne kadar memâlik-i
mahrûse-i flâhânelerinden binlerce mil bu‘d mesâfede isek de eltâf ve inâyât-› flâhânelerinden müste-
fîd oldu¤umuzu ve sa‘âdet-i mâddiye ve ma‘neviyemizin cânib-i seniyyü'l-cevânib-i cenâb-› flehriyâ-
rîlerinden dâimâ iltizâm buyuruldu¤unu kemâl-i teflekkür ve mahmidetle yâd u tahattur eylemekde-
yiz. Cülûs-› meyâmin-me’nûs-i mülûkânelerinden berü güzerân eden on dört sene zarf›nda bi-avnihî
Te‘âlâ millet-i Osmaniye'nin etdi¤i terakkiyât-› azîmeyi çeflm-i iftihâr ile müflâhede ve zât-› akdes-i H›-
lâfet-penâhîlerinin teba‘a-i sâd›kalar›na müddet-i medîde icrâ-y› saltanat buyurmalar›n› Cenâb-›
Hakk'dan tazarru‘ ve niyâz etmekdeyiz. Afrika-y› Cenûbî ahâlî-i ‹slamiyesi zat-› flevket-simât-› Haz-
reti pâdiflâhîlerine kâffe-i revâb›t-› dîniye ve kalbiye ile merbûtdurlar. Muhassenât-› kesîresi meflhûd
olan Mekteb-i Osmânî'nin te’sîsi mahza eser-i lutf u ›nâyet-i cenâb-› pâdiflâhîleri olma¤la maârifin et-
fâl-i ‹slâmiyyemiz beyninde emr-i intiflâr› nâm-› nâmî-i cenâb-› flehriyârîlerinin flân ü fleref-i ebedîsi-
ni bir kat daha tezyîd edece¤ini kemâl-i meserret ve ibtihâc ile der-hât›r ederiz. Ömr-i hümâyûnlar›-
n› mekâs›d-› âliye husûlüne sarf ve hasr buyurmakda olan zât-› flevket-simât-› hazreti tâcdârîlerinin
her gûne ni‘am-› dünyeviyyeye nâiliyyetleriyle saltanat-› seniyyelerinin zâten âfâk-gîr-i âlem olan flân ü
azametinin devâm ve bakâs›n› Cenâb-› Hakk'dan temennî eyleriz.

BÂB-› ÂLÎ
Dâire-i Sadâret
Amedî-i Dîvân-› Hümâyûn

Vilâdet-i bâhirü'l-meymenet-i hazreti pâdiflâhî münâsebetiyle tebrîkât ve ihtirâmât› hâvî Ümit
Burnu'nda kâin Kimberley flehri cemâ‘at-i ‹slamiyyesi taraf›ndan irsâl olunan mahzar›n gönderildi-
¤ine dair Londra Sefâret-i Seniyyesi'nden vârid olan tahrîrât ve melfûfu tercemeleri manzûr-› âlî
buyrulmak içün Hâriciye Nezâret-i Celîlesi'nin tezkiresi ve mezkûr mahzar›n asl›yla berâber arz ve
takdîm k›l›nd› efendim.

Fî 11 fievval sene [1]307 fî 17 May›s sene [1]306
Sadr-› a‘zam
Kâmil

[29 May›s 1890], BOA. Y. A. Hus. 235/73



Güney Afrika'n›n Kimberley flehrindeki Müslüman toplulu¤u, Sultan ‹kinci Abdülhamid'in
do¤um gününü kutlayarak ba¤l›l›klar›n› toplu bir dilekçe ile bildirmifllerdir. Ayr›ca flehirlerinde bir
Osmanl› okulu aç›lmas›n› istemifllerdir.

Celebrating the birthday of Sultan Abdülhamid II, the Muslim community in Kimberley in
South Africa has declared their loyalty to the Ottoman rule in a petition. In addition, they have
asked for an Ottoman school to be built in their city.
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‹Ü9

Sultan II. Selim Han, 17 Ocak 1568, BOA. Mühimme Defteri 7, hüküm 721



‹Ü9

Sultan ‹kinci
Selim'in, Akdeniz'i

K›z›ldeniz'e
ba¤lamak üzere bir

kanal yap›lmas›
hakk›ndaki ferman›.

Ferman issued by
Sultan Selim II 

ordering to dig a
canal connecting

the Mediterranean
with the Red Sea.
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Yaz›ld›.
Pafla hazretlerine verildi. Fî 17 Receb, sene: 975 
M›s›r be¤lerbe¤isine hüküm ki
Bundan akdem hânedân-› cihâd-âmâl ve dûdmân-› gazâ-nevâlimüzden geçen ecdâd-› ›zâm ve

âbâ-i kirâm›m nevvera'llâhü merkadehüm eyyâm-› nusret-encâm ve evân-› sa‘âdet-fercâmlar›n cihâd
u gazâya sarf edüp me¤ârib ve meflâr›kdan nice iklîmler ve memleketleri flirk [ve] dalâletden flemflîr-i za-
fer-te’sîrleri ile feth u teshîr [ve] memâlik-i mahmiyye-i Osmâniyye'ye muzâf k›lm›fllar. Selâtîn-› nâm-
dâr ve havâkîn-› âlî-m›kdâr›n tefâhur ve tefâzuli hâdim-i Harameyn-i fierîfeyn ile olup el-hamdü lil-
lâhi Te‘âlâ ol sa‘âdet bana mukadder ve müyesser olup ol cevânibin ahvâl u atvâr› hüsn-i intizâm üz-
re olmak aksâ-y› murâd›md›r. Eyle olsa; Portugal-i la‘în memâlik-i Hindûstân'a tegallüb cihetinden
[boflluk] ve müstevlî olup ol cânibden ziyâret-i Harameyn-i fierîfeyn'e gelen Müslimânlarun yollar›
münsedd olup andan gayr› ehl-i ‹slâm küffâr-› hâksâr-› dûzah-makâm›n taht-› hükûmetinde olmak
revâ görülmeyüp Hakk Te‘âlâ 'n›n ulüvv-i inâyetine tevekkül ve Hazreti Risâlet-penâh'›n aleyhi efda-
lü's-salavât mu‘cizât-› kesîrü'l-berekât›na tevessül olunup diyâr-› Hindûstân'›n küffâr-› hâksâr elinden
istihlâs›na ve Harameyn-i fierîfeyn'in dah› etrâf u eknâf›nda baz› f›rka-i dâlle olup anlar›n dah› ol ce-
vânibden izâleleri lâz›m olma¤›n ›nân-› azîmet-i husrevânem ol taraflara munsarif k›l›nma¤a niyyet ve
azîmet olunmufldur. Eyle olsa; ol husûs içün küllî Donanma-i Hümâyûnum ›hzâr olunmak tedârik
olunup Donanma-i Hümâyûnum denizden Süveys deryâs›na geçmek içün bir hark kesilmek gâyet se-
zâvârd›r. Buyurdum ki;

Vusûl buldukda, aslâ te’hîr u terâhî etmeyüp ol yerin tamâm ehl-i vukûf mi’mârlar›n ve mühendis-
lerin cem’ edüp dah› yarar âdemler koflup irsâl eyleyesin ki varup Akdeniz ile Süveys deryâs›n›n mâ-
beynlerin tetebbu’ edüp ol berriyye mahallinden hark olma¤a kâbil midir ve tûli ne m›kdâr olur ve ya-
naflur kaç gemi gitme¤e kâbil hark olur; tamâm ma’lûm edinüp arz eyleyesin ki, ana göre tedâriki gö-
rülüp kesdirilüp inflâallâhü'l-azîz tamâm oldukda ›nâyet-i Hakk celle ve alâ ile ol diyâra cihâd-› fî-se-
bîlillâhi Te‘âlâ müyesser olup e¤er Harameyn-i fierîfeyn'in etrâf›n f›rka-i dâlleden tathîr ve e¤er di-
yâr-› Hindûstân'›n küffâr-› Portugal'dan feth u teshîridir müyesser olup dîvân-› a‘mâlimizde mastûr ola.

[Fî 17 Receb, sene 975] / [17 Ocak 1568], BOA. Mühimme Defteri 7, hüküm 721



M›s›r beylerbeyisine hüküm ki:
Haremeyn etraf›nda türeyen itikad› bozuk f›rkalar› o civardan uzaklaflt›rmak, Portekiz'in Hindistan'› is-

tilâ ederek bölgeden gelen Müslümanlar›n hac yolunu kapatmalar›na mani olmak ve Hint Müslümanlar›n›
küfrün zulmünden kurtarmak amac›yla Akdeniz'den K›z›ldeniz'e bir kanal aç›lmas› son derece uygun ola-
cakt›r. Buyurdum ki:

Bu konuda mimar ve mühendislere bir keflif yapt›r›ls›n. Kanal›n aç›l›p aç›lamayaca¤›, aç›labilecek ise bo-
yutlar›n›n ne kadar olaca¤› bildirilsin ki gere¤ini yapal›m.

\ GÖKKUBBE ALTINDA B‹RL‹KTE YAfiAMAK 378
Belgelerin Diliyle Osmanl› Hoflgörüsü

Decree to the beglerbeg of Egypt:
I order you to dig a cannal connecting the Mediterranean with the Red Sea, to dislocate the infidel

communities around the Harameyn, to hinder Portugal to close the pilgrim road for muslims coming
from India, for it is not appropriate for Indian Muslims to be under Portuguese rule.



‹Ü10

Sultan II. Abdülhamid Han, [1900]



‹Ü10

Hicaz 
Demiryolu 

Haritas›.

Map of the 
railroad of Hejaz.
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