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ÖNSÖZ

Güvenlik tarih boyunca toplum ve insan hayatõnõn en önemli unsurlarõndan 

biri olmu tur. Her toplum ya adõ õ ça õn gereklerine uygun ekilde iç ve dõ  

güvenlik te kilatõnõ olu turmu tur. Ecdadõmõz da halkõn huzur ve güvenli ine 

büyük önem vermi , güvenlik birimlerini titiz bir ekilde te kilatlandõrmõ tõr. 

Tarihi süreçte giderek olgunla an güvenlik sistemleri Osmanlõ Devleti döneminde 

sistematik bir yapõya kavu mu tur. Askeri birimler tarafõndan sa lanan iç güvenlik 

hizmetleri 1826 da Yeniçeri Oca õ kaldõrõldõktan sonra farklõ birimler tarafõndan 

yürütülmü tür. 

Güvenlik hizmetlerinin her zamankinden daha büyük önem arz etti i günümüzde, 

Türk Polis Te kilatõnõn yapõsõ, geli im ve de i im süreci ile toplumdaki rolünü 

ortaya koyarak, geçmi ten aldõ õmõz ilhamla gelece e daha güvenle bakabilmek 

amacõyla, 2012 yõlõnda #Belgelerle Türk Polis Tarihi-1$ ve #Belgelerle Türk Polis 

Tarihi-2$ adlõ çalõ malarõn birinci baskõlarõ gerçekle tirilmi tir. Bu eserlerin ikinci 

baskõsõ ise #Belgelerle Türk Polis Tarihi 1-2$ eklinde tek bir ciltte toplanarak 

Te kilatõmõza kazandõrõlmõ tõr.  

Tarihi süreç içerisinde, Türk Polis Te kilatõnõn yapõsõnõ, de i im sürecini ve 

toplumdaki rolünü ortaya koyan Belgelerle Türk Polis Tarihi serisinin üçüncü 

kitabõ yo un ve titiz bir çalõ ma neticesinde tamamlanmõ tõr. 

Belgelerle Türk Polis Tarihi-3 isimli bu eserde, iç güvenli in tek elden 

yürütülmesi amacõyla 15 ubat 1846 tarihinde kurulan Zaptiye Mü iriyeti ve 

ba lõ birimlerinin yaptõ õ görevler ortaya konulmu tur. Böylece 3 Aralõk 1879 

tarihinde Zaptiye Nezareti%nin kurulmasõyla belli bir düzene giren iç güvenlik 

hizmetlerinin tarihi geli im seyrinin daha kolay anla õlmasõ hedeß enmi tir.

Günümüz polislik hizmetlerinin her alanõnda bilim ve teknolojiyi etkili bir 

ekilde kullanan Te kilatõmõzõn tarihi de i im ve geli im sürecini ortaya koyarak, 

gelece e daha güvenle bakmamõza vesile olan bu eserin kazandõrõlmasõnda 

eme i geçen meslekta larõma te ekkür eder, ara tõrmacõlarõn ve di er çalõ anlarõn 

ba arõlarõnõn devamõnõ dilerim.

Mehmet KILIÇLAR
Vali

Emniyet Genel Müdürü

ehmetetetetettetttttetttetttet KKKKKKILLLLIÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇLALLLLLLLL
Vali
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Türk Polis Te kilatõ tarihini aydõnlatmak, Türk Polisinin tarihte ne denli 
önemli bir yer te kil etti ini ortaya koymak ve tarih ara tõrmacõlarõ ile Osmanlõ 
Türkçesine ilgi duyan  okuyucularõmõza bir ba vuru kayna õ sunmak amacõyla 
2012 yõlõnda ba ladõ õmõz #Belgelerle Türk Polis Tarihi$ adlõ çalõ mamõzõn 
üçüncü cildi olan bu eser, #Belgelerle Türk Polis Tarihi-3$adõnõ ta õmaktadõr.

Osmanlõ%da polis i lerine bakan kurumlar 1826%da Yeniçeri Oca õ%nõn 
ilgasõndan sonra çok karma õk bir yapõ ihtiva etmi tir. 1845%de polis 
i lerini askerden ayrõ ve tek elden yürütmek adõna bir Polis Nizamnamesi 
yayõmlanmõ , bu nizamname Osmanlõ Devleti%ndeki Sefaretlere bir 
müzekkereyle bildirilmi  ve böylece polisin askerden farklõ ve ayrõ bir 
yapõya kavu masõ hedeß enmi tir. te bu hedef do rultusunda 18 Safer 
1262 (15 ubat 1846) tarihinde kurulan Zaptiye Mü iriyeti, çalõ mamõzõn 
temelini te kil etmektedir. Çe itli dönemlerde görev de i ikliklerine 
u rasa da 18 Zilhicce 1296 (3 Aralõk 1879) tarihinde Zaptiye Nezareti 
kurulup asker ve polisin (ilk dönemlerde stanbul haricinde) tam olarak 
ayrõ masõna kadar geçen süreçte polis i leri Zaptiye Mü iriyeti ve onun 
birimleri tarafõndan yürütülmü tür.

Çalõ mamõz üç ana bölümden olu maktadõr. Birinci bölüm #Polis 
Te kilatõnõn Geli iminde Önemli Rolü Olan Nizamnameler$ ba lõ õ altõnda; 
#Asakir-i Zabtiyyenin Vezaif-i Mülkiyyesi$, # "Asâkir-i Zabtiyyenin 
Vezâif-i "Askeriyyesi Hakkõnda Ta"lîmât$, #Memûrîn-i Teftî iyyenin 
Sûret-i ntihâbõ ve Vaz" ve Hareketleri$, #Der-Sa"âdet ve Mülhakâtõ dâre-i 
Zâbõta ve Mülkiye ve Mehâkim Nizâmiyyesine Dâir Nizâmnâme$ ve             
# "Asâkir-i Zabtiyye Hakkõnda Nizâmnâme$ olmak üzere be  alt bölümden 
olu maktadõr. kinci bölüm #Zabtiyye Mü iriyeti Bünyesinde Bulunan 
Kurumlar$ ba lõ õ altõnda; #Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye$, #Meclis-i dare$, 
#Zabtiyye Tulumba Meclisi$, #Esar Meclisi$, #Habshaneler daresi$ ve 
#Tefti  Dairesi$ olmak üzere altõ alt bölümden olu maktadõr. Üçüncü 
bölümü ise; #Zabtiyye Mü iriyeti Yönetiminde Bulunan Kaymakamlõklar 
Müdürlükler ve Mutasarrõß õklara Dair Yazõ malar$ te kil etmektedir. 



Her bölüm içerisinde bulunan evrakõ kendi dosyasõnõn son tarihini temel 
alarak kronolojik sõrada verdik. Bölümler içerisinde bulunan belgelerin 
hangi kaynaktan alõndõ õnõ #11, 23, 35, &$ eklinde dipnotla gösterdik. Bu 
sayõlarõn altõna her konu için bir açõklama metni koyarak, metnin sonuna 
belge ise transkripsiyonunun hangi sayfada hangi numarada oldu unu, 
transkripsiyon ise aslõnõn hangi sayfada kaç numaralõ belge oldu unu 
ekledik. 

Açõklamasõ yazõlan konuda birden fazla belgenin bulunmasõ halinde, 
transkripsiyonlarõn ve belgelerin arasõna #*$ i aretini, transkripsiyonda      
{ } harÞ  için {"} i aretini kullandõk.

Orijinal belge ile transkripsiyon metinlerini kar õla tõrmak isteyenler 
için belgelerin tõpkõbasõmlarõnõ koydu umuz gibi, transkripsiyonlarda satõr 
numaralarõnõ #(1), (2), (3), &$ eklinde, metin içerisinde veya sonunda 
geçen tarihlerin yazõlmayan kõsõmlarõnõ ve miladi tarihe çevrimlerini           
#& i bu fî 20 Muharrem Sene (12)66 (6Aralõk 1849) senesinde &$ 
eklinde ve metin içerisinde yazõlan farklõ kõsõmlarõ daha kolay bulunmasõ 

amacõyla #(Yatay Kõsõm), (Yan Kõsõm), (Alt Kõsõm), (Mühür), (Mühürler), 
( mzâ), (Sayfa 2)$ eklinde gösterdik.



POL S TE K LATININ GEL M NDE 

ÖNEML  ROLÜ OLAN N ZAMNAMELER

Memûrîn-i Teftî iyyenin Sûret-i ntihâbõ ve Vaz" ve Hareketleri

"Asâkir-i Zabtiyye Hakkõnda Nizâmnâme

"Asâkir-i Zabtiyyenin Vezâif-i Mülkiyyesi

Der-Sa"âdet ve Mülhakâtõ dâre-i Zâbõta ve Mülkiyye ve Mahâkim 
Nizâmiyyesine Dâir Nizâmnâmedir

"Asâkir-i Zabtiyyenin Vezâif-i "Askeriyyesi Hakkõnda Ta"lîmât 

I. BÖLÜM





3

Memûrîn-i Teftî iyyenin Sûret-i ntihâbõ ve Vaz" ve Hareketleri

11

Memûrîn-i Teftî iyyenin Sûret-i ntihâbõ ve Vaz" ve Hareketleri
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 1 ! Sayfa: 357)

(Sayfa 748)

(1) (Memûrîn-i Teftî iyyenin Sûret-i ntihâbõ ve Vaz" ve Hareketleri)

(2) (Hakkõnda Ta"rîfâtõ Mutazammõn Ta"lîmâtdõr)

(3) (Teftî  Memûrlarõnõn Lâzõm Olan Sõfât-õ "Umûmiyyesi) 

(4) Birinci Bend: Teftî  memûriyyetine intihâb ve ta"yîn olunacak kimesne 
evvelen yirmi (5) ya õndan elli ya õna kadar takõmdan ve vücûdca sakâmet 
ve "illetden sâlim olarak (6) tenâsüb-i a"zâ ashâbõndan olmak sâniyen 
müddet-i "ömründe bir cinâyet cezâsõyla (7) mahkûmiyyeti mesbûk 
olmamak sâlisen hukûmet i inde istihdâma elverecek (8) liyâkat-i zâtiyye 
ve istikâmet-i kavliyye ve Þ "liyyesi ve sâir ahvâl-i ahsiyyesi (9) ma"lûm ve 
mücerreb olmak râbi"an lede%l-iktizâ zabtiyye neferâtõna kumanda edecek 
(10) ve sözü tesîr eyleyecek salâhiyyet ve haysiyyet erbâbõndan bulunmak 
hâmisen (11) erâit-i mevzû"asõ üzere îfâ-yõ hüsn-i hidmet edece ine dâir 
kefîl (12) ve sened vermek husûslarõdõr. (*)

(13) (Birinci Sõnõf Teftî  Memûrlarõnõn Sõfat-õ Lâzimesi)

(14) kinci Bend: art-õ evvelî ifâde-i merâma kâfî olacak derecede 
okuyub (15) yazmasõ olmakdõr ikinci yalnõz okumak bilib yazõ yazmak 
bilmedi i hâlde (16) anõn yerine ba ka bir lisân bilmekdir veyâ umûr-õ 
teftî iyye ve tahkîkiyyede hidemât-õ (17) fevka%l-"âde ile müsellem ve 
ma"rûf bulunmakdõr i bu sõnõf-õ evvel teftî  memûrlarõnõn (18) ehriyye 
ma"â larõ yedi er yüz elli er guru dur.

1  Birinci Tertip Düstur, C:II, s.748-753.
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(19) ( kinci Sõnõf Teftî  Memûrlarõnõn Sõfat-õ Lâzimesi)

(20) Üçüncü Bend: Birincisi mümkün mertebe okumak ve yazmak bilmek 
ikincisi (21) hiç olmaz ise Türkçeden mâ"adâ kangõ vilâyetde ise oralarda 
cârî olan (22) elsine2den birine vukûfu olmakdõr veyâ umûr-õ teftî iyye 
ve tahkîkiyyede mahâret ve mümâresesi (23) müsellem ve ma"rûf 
bulunmakdõr i bu sõnõf-õ sânî teftî  memûrlarõnõn ehriyye ma"â larõ (24) 
be er yüz guru dur.

(25) (Üçüncü ve Dördüncü Sõnõf Teftî  Memûrlarõnõn Sõfat-õ 
Lâzimesi)

(26) Dördüncü Bend: Yazõ yazmak bilmedi i hâlde mutlakâ okumak 
bilmek ve zabtiyyede 

(*) Karâr-õ âhir hükmünce teftî  içün mahsûs memûrlar istihdâmõndan sarf-õ 
nazar kõlõnmõ  olma la vazîfeleri "asâkir-i zabtiyyeye "ilâve-i memûriyyet 
olmu dur.

(Sayfa 749)

(1) veyâ sõnõf-õ "askerîde veyâ memûrîn-i devlet ma"iyyetinde hidmeti 
sebkat etmi  olmakdõr (2) veyâ umûr-õ teftî iyye ve tahkîkiyyede mahâret 
ve mümâresesi müsellem ve ma"rûf bulunmakdõr (3) üçüncü sõnõf teftî  
memûrlarõnõn ma"â larõ ehriyye üçer yüz elli er ve dördüncü (4) sõnõfõn 
iki er yüz elli er guru dur.

(5) Be inci Bend: Teba"a-i Devlet-i "Aliyye%den ve slâm ve Hõristiyandan 
bâlâda muharrer sõfatlarõ (6) câmi" olan kimseler liyâkat ve kâbiliyyetlerine 
göre sunûf-õ selâseden birine hukûmet (7) memûrlarõ ve "asâkir-i 
zabtiyyenin büyük zâbitleri ma"rifetiyle intihâb olunub (8) memûriyyetleri 
merkez-i vilâyetden tasdîk olunma a mevkûfdur.

2  Diller. Bkz.: Ferit Devellio lu, Osmanlõca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 2006, s. 216.
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(9) (Teftî  Memûrlarõnõn Vezâif-i Asliyyesi)

(10) Altõncõ Bend: Her memleketde polis usûlüne lâzõm olan i leri rüyet 
ve icrâ (11) etmek ya"ni memûrîn hukûmetin gerek devlete müte"allik 
umûrda ve gerek ahâlî ve sekeneye (12) dâir husûsâtda bilib ö renmesi ve 
muttali" olmasõ lâzõm gelen cüzî ve küllî (13) i ler her ne ise anlarõ vaktiyle 
ve hakîkatiyle ö renib meydâna çõkarmak ve tahkîkât (14) mukteziyyesini 
sûret-i resmiyye ve "aleniyyede ve lede%l-iktizâ tebdîl-i heyetle sûret-i (15) 
haÞ yyede icrâ edib hakâyõkõyla memûrîn-i hukûmete haber vermek ve 
hilâf-õ nizâm (16) ve tenbîhât görülen eyleri kânûn ve nizâma tevfîkan 
õslâha çalõ mak teftî  (17) memûrlarõnõn birinci vazîfesidir binâen "aleyh 
bir memleketde memûrîn-i teftî iyye kaç (18) ki i ise müctemi"an veyâ 
münâvebeten dâimâ hukûmet dâiresinde bulunub vezâif-i (19) asliyyelerine 
"âid olan harekâtõ ittihâz ve icrâya memûr ve mecbûrdurlar i te (20) bu 
vazîfe-i esâsiyyeye terettüb eden ahvâlden evvelen derûn-õ memleketde 
ve hâvî oldu u (21) mahallerde hilâf-õ usûl ve kâide veyâ fevka%l-"âde bir 
mâdde vukû"unda hemân yeti ib (22) hâl ve derecâtõnõ ve o makûle Þ "le 
mütecâsir olan e hâs var ise keyÞ yyâtõnõ (23) tahkîk edib jurnalini vermek 
sâniyen bir memlekete hâricden gelen ve o memleketden (24) giden 
yolcularõn ahvâl ve keyÞ yyâtõna kesb-i vukûf edib ve husûsuyla sâhil (25) 
olan mahallerde vapur ve kayõklarla gelib gidecek yolcularõn hâl ve ânõnõ 
müfredâtõyla (26) ö renib nizâma ve usûlen ve maslahata âyân-õ dikkat 
olan ey var ise derhâl (27) hukûmet memûruna bildirmek sâlisen gelen 
giden yolcularõn pasaportlarõna (28) ve mürûr tezkirelerine bakõb übheli 
olan ve pasaport ve tezkiresiz bulunan (29) veyâhûd pasaport ve tezkireleri 
nizâm ve kâ"idesi üzere kayd olunmamõ  olan 

(Sayfa 750)

(1) ve derûn-õ memleketde kefîlsiz zuhûr eden ve cânib-i hukûmetden 
ele geçirilmesi taleb (2) edilen kimseleri hukûmete teslîm etmek râbi"an 
kânûnen ve usûlen cânib-i hukûmetden (3) emr ve i"lân olunan tenbîhâtõn 
tamâmi-i icrâsõna dikkatle hilâfõnda bir hâl ve hareket (4) görübde 

Memûrîn-i Teftî iyyenin Sûret-i ntihâbõ ve Vaz" ve Hareketleri
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õslâhõna muktedir olmadõ õ veyâhûd ol hâl ve hareketin kânûnen hükmü 
(5) bulundu u takdîrde ihbâr eylemek hâmisen erzâk ve e yânõn narh3 
mûcibince (6) satdõrõlmasõna ve noksân kantar ve terâzü ve dirhem ve kile 
ve ar ûn kullanõlmamasõna (7) ve çi  ve bozuk ekmek yapõlmamasõna ve 
hasta ve lâgar4 koyun ve sõ õr kesilmemesine ve hâm (8) ve mazarratlõ 
meyve satõlmamasõna ve zokaklarõn temiz tutulmasõna ve ebniye nizâmõnõn 
devâm-õ (9) icrâsõna ve%l-hâsõl tanzîfât5 ve tathîrât belediyece her ne lâzõm 
ise anlarõn (10) yapõlmasõna ve yapdõrõlmasõna bi%z-zât ve bi%l-Þ "l bakmak 
sâdisen her ne mâdde içün olur (11) ise olsun tahkîk içün hukûmet memûru 
tarafõndan ta"yîn olunacak maslahat (12) hakkõnda emr olundu u vechle 
icrâ-yõ tahkîkât eylemek vezâif-i asliyyeleri (13) levâzõmõndan olma la 
bu hareketleri icrâ etmeyen memûrîn-i teftî iyye hakk-õ vazîfesini (14) îfâ 
etmemi  olacakdõr ve bunlarõ yolunda icrâ etmek üzere her teftî  memûrunun 
(15) yanõnda bir cüz-dânõ bulunub ba lõca olan i leri ve husûsuyla übheli 
olan (16) ve kendilerinden aranõlan e hâsõn ism ve keyÞ yyetleri o cüz-
dânda yazõlõ bulunacakdõr (17) ve nizâmât ve tenbîhâtõn ahkâmõna vukûf 
ve õtlâ" hâsõl etmek içün Kânûn-õ (18) Cezânõn hiç olmaz ise Bâb-õ Sâlisi 
ve tenbîhât-õ vâkõ"ayõ mutazammõn evrâkõn (19) birer sûretleri yanlarõnda 
bulunub dâimâ mütâla"a edeceklerdir.

(20) Yedinci Bend: Teftî  memûrlarõ zabtiyye zâbitli i eref ve 
pâyesini hâiz (21) olduklarõndan umûr-õ nizâmiyyede anlara ve kâffe-i 
hareketlerinde bulunduklarõ mahallin en (22) büyük mülkiyye memûruna 
tâbi" olduklarõndan ehriyye ma"â larõ her mahallde mülkiyye (23) 
memûrlarõ tarafõndan tasdîk olundukdan sonra ol mahall zabtiyyesinin 
ma"â  (24) defterine idhâlen istîfâ ve i"tâ olunacakdõr ve sunûf-õ selâse 
teftî  memûrlarõndan (25) mâ"adâ merkez-i vilâyetde bir reîs ve bir 
mu"âvini oldu undan elviye-i mülhaka müfetti lerinin (26) memûriyyet-i 
mahsûsa ve sâir ahvâl-i zâtiyyelerine müte"allik fevka%l-"âde ifâdeleri (27) 
oldu u hâlde merkez-i vilâyetde olan reîse yazõb mürâca"at edeceklerdir.

3 Nark, çar õda, pazarda satõlan eyler için resmi makamlarca gösterilen Þ at. Bkz.: Ferit Devellio lu, 
Osmanlõca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 1997, s. 807.

4  Arõk, zayõf, cõlõz (hayvan). Bkz.: Ferit Devellio lu, Osmanlõca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 
1997, s. 539.

5 Temizlik i leri. Bkz.: Ferit Devellio lu, Osmanlõca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 2006, s. 
1032.
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(28) Sekizinci Bend: Teftî  memûrlarõnõn sunûf-õ selâsesiçün ittihâz 
olunmu  olan

(Sayfa 751)

(1) elbisenin bir numûnesi bu def"a gönderildi inden ve bunlarõn ve gerek 
kullanacaklarõ (2) seyß erin bahâsõ ehriyye ma"â larõndan istîfâ olunmak 
lâzõm gelece inden sõnõf-õ sâlis (3) ve sânî müfetti leri istedikleri hâlde 
ucuz çõkmak içün elbisesini yine koyu lâceverd (4) renginde çukadan 
veyâ "abâdan i"mâl etdirmekde muhayyer iseler de sõnõf-õ (5) evvel 
müfetti lerinin elbisesi yine koyu lâceverd renginden olarak mutlakâ çuka 
(6) olacakdõr ve cümlesi elbisesini heyet-i muntazama üzere gâyet temiz 
tutub hüsn-i (7) isti"mâl etmek ve "ale%d-devâm hidmetinde i bu elbise-i 
resmiyye ile bulunmak ve senesi (8) içinde yõrtõlõr veyâ bozulur ise yine 
derhâl yapdõrmak mecbûriyetinde bulunacakdõr.

(9) Dokuzuncu Bend: Teftî  memûrlarõ îfâ edecekleri hidmet-i 
memûriyyet-i (10) teftî iyyede lede%l-iktizâ zabtiyye neferâtõnõ istihdâma 
mezûn olduklarõndan (11) "asâkir-i zabtiyye i bu teftî  memûrlarõnõn 
muvâfõk usûl ve kâ"ide olan rey (12) ve tenbîhlerine yine mütâba"at 
eyleyeceklerdir.

(13) Onuncu Bend: Her sanca õn hâvî oldu u kazâlarda bir mâh zarfõnda 
ne kadar katl-i (14) nefs ve gasb-õ emvâl ve sâir o makûle fevka%l-"âde ahvâl 
vukû" bulur ise her ay (15) nihâyetinde kazâ teftî  memûrlarõ tarafõndan 
jurnalleri sancak ba larõnda olan (16) birinci sõnõf teftî  memûrlarõna 
irsâl ile orada toplanõb ve teftî  (17) memûru olmayan mahaller vukû"âtõ 
dahi "asâkir-i zabtiyye zâbitânõ ma"rifetiyle (18) tahkîk etdirilib sancakca 
olan vukû"ât dahi "ilâve ile birer hulâsasõ (19) yapõlarak kazâlardan gelen 
jurnaller ile berâber res-i sancaklarda olan tabur (20) a alarõ tarafõndan her 
ay alay beyi cânibine irsâl kõlõnacakdõr ve bir ay zarfõnda (21) bir sancakda 
veyâ bir kazâda hiç vukû"at olmamõ  olsa bile vukû"at olmadõ õnõ (22) 
mübeyyen yine bir jurnali gönderilecekdir.

(23) On Birinci Bend: Bir kazâda kaç nefer teftî  memûru var ise yukarõda 
zikr (24) olundu u vechle cümlesi müctemi"an veyâ münâvebeten müdîr 
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kona õnda veyâ hukûmetin reyiyle (25) ta"yîn olunan mahallde dâimâ 
hâzõr bulunacaklarõ gibi res-i sancaklarda dahi (26) bulunacaklarõ mahall 
merkez odalarõ olub bunlardan sõnõf-õ evvel teftî  (27) memûrlarõ îcâbõna 
göre merkez odasõnda oturmak ve sõnõf-õ sânî ve sâlis (28) memûrlarõ 
merkez odasõ ma"iyyetinde bulunmak umûr-õ tabî"iyyedendir.

(Sayfa 752)

(1) On kinci Bend: Teftî  memûrlarõ ruhsat almadõkca veyâ "özr-i er"îsi 
(2) bulunmadõkca memûriyyetleri üzerinden ayrõlamayacakdõr.

(3) On Üçüncü Bend: Bâlâda muharrer erâite tevfîk-i hareket etmeyen 
teftî  (4) memûrlarõ hakk-õ vazîfesini îfâ etmemi  olaca õndan ilk def"asõnda 
tenbîh (5) ve tevbîh olunub ikinci def"asõnda bir aylõk ma"â õ mikdâr 
akçe cezâ kendisinden (6) alõnmak ve yine mütenebbih olmaz veyâhûd 
olunan tenbîhâtõ "adem-i itâ"atle icrâ etmez (7) ise memûriyyetinden tard 
olunmak lâzõm gelece inden teftî  memûrlarõndan birinin (8) "adem-i 
takayyüde dâir böyle bir hareketi vukû"unda Meclis-i dârede bi%t-tedkîk 
sâbit (9) oldukdan sonra bâ-mazbata kâimmakâmlõkdan istîzân olunarak 
ve e er mâdde (10) tard cezâsõnõ müstelzim ise oradan dahi mazbatasõyla 
merkez-i vilâyete (11) bildirilerek îcâb-õ icrâ kõlõnacak ve bu makûlelerden 
birer aylõk mikdârõ cezâ (12) ahz olunmu  olan mebâli  mazbatasõyla res-i 
sanca a gönderilib merkez (13) odasõnda emâneten hõfz ile sene âhirinde 
o mahallin teftî  memûrlarõndan îfâ-yõ (14) hüsn-i hidmet ve gayret etmi  
olan her kimler ise hidmet ve gayretleri derecesine (15) göre anlara taksîm 
olunarak sene âhirinde bir kerre birer jurnali merkez-i vilâyete (16) 
gönderilecekdir ve teftî  memûrlarõ hakkõnda bu vechle cezâ-i akçe ahzõ 
(17) ve kendilerinin memûriyyetlerinden tardõ misillü mu"âmelât mücerred 
memûriyyetlerinde (18) kusûr ve müsâmahalarõ üzerine müterettib olub 
töhmet ve kabâhat ve cinâyete (19) müte"allik sâir ahvâlde ve husûsuyla 
îfâ etdikleri memûriyyet-i tahkîkiyyeden (20) dolayõ yalan söylemek 
ve kimseye garaz ve himâye etmek veyâhûd tahkîkâtõnõ bir sebeb (21) 
tahtõnda ketm eylemek misillü nüfûz-i memûriyyetini sû-i isti"mâl etdikleri 
takdîrde (22) o makûleler hakkõnda Kânûn-õ Cezâda müterettib olan ahkâm 
tamâmõyla ifâ olunacakdõr.
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(23) (Zeyli)

(24) On Dördüncü Bend: Teftî  sõnõfõna dâhil olacaklardan bir sene 
müddet hidmet (25) etmedikce isti"fâ eden olaca õ hâlde o makûlelerin 
sebeb-i isti"fâsõ e erçi (26) bir mâni"-i sahîh ve esbâb-õ mücbereye 
müstenid ise kabûl olunub sâir esbâba mebnî (27) oldu u veyâ âher 
mahalle tahvîl-i memûriyyet etdirilmesinden ne et etdi i takdîrde (28) 
kabûl olunmayacakdõr.

(Sayfa 753)

(1) On Be inci Bend: Memûrîn-i teftî iyyeden müddetini ikmâl ile çõkacak 
veyâ hukûmetce (2) ihrâcõna lüzûm görünüb bir yer açõlacak oldu u 
hâlde oraya vilâyetden (3) ve çõkarõlan teftî  memûrunun mâdûnunda 
bulunan sõnõfdan o sõnõfa geçme e (4) kâbiliyyet ve istihkâkõ hâiz âdem 
bulundu u takdîrde mutlaka anõn açõlan yere ta"yîniyle (5) hâricden âdem 
alõnmayacakdõr. Fî 23 Rebî"ü%l-evvel Sene 1284 (25 Temmuz 1867).
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26

"Asâkir-i Zabtiyye Hakkõnda Nizâmnâme
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 2 ! Sayfa: 363)

(Sayfa 728)

(1) ("Asâkir-i Zabtiyye Hakkõnda Nizâmnâmedir)

(2) (Fasl-õ Evvel)

(3) ("Asâkir-i Zabtiyyenin Sûret-i Tertîbi Beyânõndadõr) 

(4) Birinci Mâdde: Her vilâyetin süvârî ve piyâde "asâkir-i zabtiyyesi bir 
alay i"tibâr (5) olunur.

(6) kinci Mâdde: Her zabtiyye alayõ taburlara ve taburlar bölüklere ve 
bölükler takõmlara (7) münkasõmdõr.

(8) Üçüncü Mâdde: Her tabur lâ-akall iki ve nihâyet on bölükden ve her 
bölük (9) lâ-akall be  ve nihâyet on takõmdan terekküb eder.

(10) Dördüncü Mâdde: Her süvârî takõmõ dört ve piyâde takõmõ sekiz 
neferden (11) ve (kol vekîli) ve (kol vekîli mu"âvini) nâmõyla iki er 
zâbitden "ibâretdir.

(12) Be inci Mâdde: Beher süvârî bölü ü nihâyet altmõ  ve piyâde bölü ü 
nihâyet (13) yüz neferi tecâvüz etmemek üzere (bölük a asõ) ve (bölük 
a asõ mu"âvini) (14) ve (jurnal emîni) "unvânõyla üçer zâbitin kumanda ve 
idâresine müfevvezdir.

(15) Altõncõ Mâdde: Her sanca õn bir tabur "asâkir-i zabtiyyesi olub 
kazâlara (16) bölük i"tibârõyla taksîm olunur i bu taburlarõn kumandasõ bir 
tabur (17) a asõna ve umûr-õ hesâbiyyesi bir hesâb emînine ve "umûmunun 

6  Birinci Tertip Düstur, C:II, s.728-733.
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kumandasõ dahi (18) (alay beyi) "unvânõyla bir büyük zâbite ve muhâsebât-õ 
"umûmiyyesi bir idâre (19) emînine muhavveldir ve bunlarõn heyet-i 
mecmû"asõ vâlî-i vilâyetin emr ve nezâreti (20) tahtõndadõr.

(21) Yedinci Mâdde: Her vilâyetin alay beyi ve idâre emîni merkez-i 
vilâyetde bulunub (22) sancaklarda birer tabur a asõ ve kazâlarda birer 
bölük a asõ bulunur ve tabur (23) a asõ istihdâmõna mütehammil olmayan 
sancaklarda bölük a asõ ve bölük a asõnõn (24) ikâmetine hâcet görülemeyen 
kazâlarda kol vekîli bulundurulur gerek bölüklerin (25) takõmlara ve gerek 
alayõn taburlara sûret-i inkõsâmõ ve efrâdõnõn "adedi (26) her vilâyet ve 
livâ ve kazânõn îcâb ve ihtiyâcõna ve üçüncü ve dördüncü mâddelerin (27) 
hükmüne tevfîk edilir. 

(28) Sekizinci Mâdde: Zabtiyye "askerli inin müddeti tamâm iki sene 
oldu undan silk-i 

(Sayfa 729)

(1) zabtiyyeye dâhil olanlarõn ikmâl-i müddet etmedikçe çõkmasõ câiz 
de ildir iki (2) seneyi tekmîl edenlerin istedikleri hâlde tekrâr istihdâmlarõ 
mücâzdõr ve i bu (3) art ve müddet kol vekîlleriyle mu"âvinlerine ve 
neferâta mahsûsdur.

(4) Dokuzuncu Mâdde: Zabtiyye "askerli ine yazõlacak neferât elli 
ya õndan yukarõ (5) ve yirmi bir ya õndan a a õ olmamak ve me y ü 
harekete ve îfâ-yõ hidmete mâni" (6) olur nekâyis-i bedeniyyeden sâlim 
olmak ve hüsn-i hâl ashâbõndan bulunmak me rûtdur (7) binâen "aleyh 
alõnacak neferât tabîbe mu"âyene etdirilmedikce ve kefîle rabt edilmedikce 
(8) kayd olunmayacakdõr ve yirmi be  ya õndan a a õ neferâtõn mikdârõ hiç 
(9) bir bölükde mevcûdun sülüsünü tecâvüz etmeyecekdir.

(10) Onuncu Mâdde: Alay beyinin bulundu u vilâyet merkezinde büyük 
zâbitândan (11) müretteb bir Alay Meclisi ve tabur a alarõnõn bulunacaklarõ 
livâ merkezlerinde dahi (12) kezâlik büyük zâbitândan müretteb bir tabur 
meclisi te kîl olunacakdõr.

"Asâkir-i Zabtiyye Hakkõnda Nizâmnâme
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(13) (Zabtiyye Nizâmnâmesini Mütemmim Olarak Ta"lîmât-õ 
"Umûmiyye eklinde Fî 11 Rebî"ü#l-evvel 1286 (21 Haziran 1869) 
Târîhiyle Ne r Olunan Nizâmnâmenin Onuncu Mâddesine Zeyl 

Olunan Fõkra)

(14) Her vilâyetin "asâkir-i zabtiyye alayõnõ terkîb eden zâbitân ve neferâtõn 
ism (15) ve künye ve târîh-i duhûl ve hurûclarõnõ mutazammõn üç ayda 
bir kerre bir defter yapõlõb (16) zabtiyye yoklamasõnda kayd olunmak 
üzere Zabtiyye Mü îriyyetine gönderilir. Fî 18 evval Sene 1287 ve fî 29 
Kânûn-õ evvel Sene 1286 (10 Ocak 1871).

(17) (Fasl-õ Sânî)

(18) ("Asâkir-i Zabtiyye Zâbitân ve Neferâtõnõn Muhassasâtõna ve 
Esliha ve Elbisesine Dâirdir)

(19) On Birinci Mâdde: "Asâkir-i zabtiyyenin ma"â larõ müstahdem 
olduklarõ mahallerin (20) râyici i"tibârõyla derecât-õ mütefâvitede tahsîs 
ve tertîb olunur ve süvârî (21) neferâtõnõn mâhiyyeleri piyâde neferâtõnõn 
ma"â larõndan bir rub" ziyâde tahsîs kõlõnõr.

(Sayfa 730)

(1) On kinci Mâdde: Süvârî ve piyâde efrâdõna kaç guru  ma"â  tahsîs 
olunur (2) ise andan kol vekîllerinin ma"â larõ otuzar ve mu"âvinlerinin 
ma"â larõ on be er (3) guru  ziyâde i"tâ kõlõnõr.

(4) On Üçüncü Mâdde: Jurnal emînlerine yüz elli er guru dan iki yüz 
guru a (5) ve bölük a alarõyla hesâb emînlerine dörder yüz guru dan be er 
yüze ve bölük (6) a asõ mu"âvinlerine iki yüz elliden dört yüz guru a ve 
tabur a alarõyla idâre (7) emînlerine yedi er yüz elli erden biner guru a ve 
alay beylerine bin be er (8) yüz guru dan iki er bin be er yüz guru a kadar 
ma"â  verilir.

(9) On Dördüncü Mâdde: Bir vilâyet zabtiyye alayõndan bir taburun bi%l-
cümle neferâtõnõn (10) ma"â larõ ol alayõn di er taburunun ma"â õndan 
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farklõ olabilmek câizdir (11) u kadar ki bir taburda bulunan neferâtõn 
ma"â larõ beyninde fark ve tefâvüt olmasõ (12) ve bir sõnõfda olan zâbitân 
ma"â õnõn zamm ve tenzîli tecvîz olunmayacakdõr.

(13) On Be inci Mâdde: Mevâdd-õ sâbõkada muharrer ma"â lardan mâ"adâ 
"ale%l-"umûm (14) süvârî ve piyâde zabtiyye neferâtõyla kol vekîllerine ve 
jurnal emînlerine yevmiyye (15) üçer yüz dirhemden "ibâret olarak birer ve 
bölük a alarõna ve mu"âvinlerine (16) iki er nân ta"yîni ve süvârî zabtiyye 
zâbitân ve neferâtõna nân-õ "azîz (17) ta"yîninden ba ka yevmiyye üç okka 
seksen dirhem a"îr ve dört kõyye7 samandan (18) "ibâret birer ve tabur 
a alarõna iki er ve alay beyine üçer yem ta"yîni dahi (19) i"tâ kõlõnõr.

(20) On Altõncõ Mâdde: "Ale%l-"umûm piyâde "asâkir-i zabtiyyenin bir 
tüfenk ve bir kasatura (21) ve bir tabancasõ ve süvârî neferâtõnõn bir Þ linta 
ve bir çift tabanca ile bir kõlõcõ olub (22) bunlar palaskalarõyla berâber 
taraf-õ devletden i"tâ olunur ve lede%l-iktizâ cebhâneleri (23) dahi cânib-i 
mîrîden verilir.

(24) On Yedinci Mâdde: "Asâkir-i zabtiyyeye bir sene mî"âd ile bir setrî 
ve bir pantolon (25) ve bir fes ve üç sene mî"âd ile birer ya murluk ve 
piyâde takõmõna senede iki çift (26) kundura ve süvârîye bir çift çizme 
verilir.

(27) On Sekizinci Mâdde: Piyâde neferât ile kol vekîllerinin ve 
mu"âvinlerinin ve jurnal

(Sayfa 731)

(1) emînlerinin elbisesi ve bi%l-"umûm "asâkirin ya murluklarõ nesak-õ 
vâhid8de i"mâl (2) etdirilib gerek bunlarõn ve gerek çizme ve kundura ve 
feslerin bahâlarõ ve ücret-i (3) i"mâliyyesi taraf-õ devletden i"tâ kõlõnõr.

(4) On Dokuzuncu Mâdde: Süvârî "asâkir-i zabtiyyenin hayvanlarõ 
kendilerinin (5) malõdõr ve bunlarõn e erleri ve ba lõk ve aprak gibi 
takõmlarõ süvârî "asâkir-i (6) nizâmiyye takõmlarõna mümâsil olarak kezâlik 

7  Okka, dört yüz dirhem. Bkz.: Ferit Devellio lu,  Osmanlõca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 
2006, s. 519.

8  Tek tarzda, tek ekilde. Bkz.: Ferit Devellio lu,  Osmanlõca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 
2006, s. 822.
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taraf-õ devletden i"mâl ve i"tâ (7) olunub esmânõ süvârî "askerinin tahsîsât-õ 
seneviyyesinden tevkîf (8) ve istihsâl kõlõnacakdõr.

(9) (Fasl-õ Sâlis)

(10) ("Asâkir-i Zabtiyye Zâbitânõnõn Usûl-i ntihâbiyyelerine Dâirdir)

(11) (Fî 3 Rebî"ü#l-evvel 1286 (13 Haziran 1869) Târîhiyle Ne r 
Olunan "Asâkir-i Zabtiyye Te kîlât Nizâmnâmesinin Usûl-i 

ntihâbiyye Faslõna Zeyl Olunan Fõkra-i Nizâmiyyedir)

(12) bu nizâmnâmenin yirminci ve yirmi dördüncü mâddelerinde 
muharrer oldu u üzere (13) kol vekîlleri ve mu"âvinleri ve jurnal 
emînleri kemâ-kân alay beylerinin ve tabur (14) a alarõna kadar zâbitân 
vâlî-i vilâyetin tasdîkiyle intihâb olunub intihâbnâmeleri (15) Zabtiyye 
Mü îriyyetine gönderilir ve bunlar Meclis-i Fõrka-i Zabtiyyede bi%t-tedkîk 
(16) mu"âmelât-õ vâkõ"a muvâfõk-õ kâ"ide ise kabûl ve tasdîk ve de ilse 
tebdîl olunur (17) tabur a alarõyla idâre emînlerinin ve alay beylerinin 
memûriyyetleri dahi Meclis-i (18) Fõrka-i Zabtiyyede tedkîk ile Zabtiyye 
Mü îriyyeti cânibinden tasdîk (19) olundukdan sonra fermân-õ "âlî ile icrâ 
olunur.

(20) Yirminci Mâdde: "Asâkir-i zabtiyyenin kol vekîlleriyle mu"âvinleri 
ve jurnal (21) emînleri alay beylerinin ve tabur a alarõna kadar zâbitân 
vâlî-i vilâyetin (22) ve tabur a alarõyla alay beyleri Zabtiyye Mü îriyyet-i 
Celîlesinin tasdîkiyle ta"yîn (23) olunmak mukarrerdir.

(24) Yirmi Birinci Mâdde: Tabur a alarõndan jurnal emînlerine kadar 
zâbitân-õ (25) zabtiyyeden birinin "azl ve ihrâcõ mutlaka isti"fâsõna veyâhûd 
nizâmen ve kânûnen (26) mu"ayyen olan ahvâlden birinin veyâ birkaçõnõn 
sübûtuna mevkûf oldu undan
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(Sayfa 732)

(1) bu ahvâlin biri vâki" ve sâbit olmadõkca ve muhâkemesi icrâ ile esbâb-õ 
mûcibesi (2) Meclis dâre-i Vilâyetden tasdîk olunmadõkca hiç bir zâbit 
"azl edilmez.

(3) Yirmi kinci Mâdde: Bir zabtiyye alayõnda zâbitlik münhall oldukca 
küçük (4) zâbitândan ise bölü ünde ve bölük a asõ ve mu"âvini ise 
taburunda en kõdemli (5) ve liyâkatli olanlardan ve mensûb oldu u bölük 
ve taburda münâsibi bulunmaz ise (6) di er taburlardan intihâb edilir ve 
anlarda dahi bulunamadõ õ hâlde Zabtiyye (7) Mü îriyyet-i Celîlesinden 
istenilir ve hiç bir vaktde "Asâkir-i Nizâmiyye ve Zabtiyye (8) silkinde 
zâbitlik etmemi  olanlarõn do rudan do ruya zabtiyye (9) zâbitli ine 
intihâb ve ta"yîni câiz de ildir.

(10) Yirmi Üçüncü Mâdde: Kol vekîlleriyle bölük a alarõnõn ve bunlarõn 
mu"âvinlerinin (11) ta"lîm-i "askere ve mümkün mertebe okuyub yazma a 
muktedir olmalarõ ve zâbitlik hâl (12) ve sõfatõna münâÞ " harekâtdan berîü%z-
zimme bulunmalarõ me rûtdur "Asâkir-i Nizâmiyye (13) zâbitli inden 
muhrec olub sõfât-õ me rûha ile muttasõf olanlar emr-i intihâbda (14) tercîh 
olunur.

(15) Yirmi Dördüncü Mâdde: "Asâkir-i zabtiyye zâbitli inden biri 
münhall oldukda (16) ibtidâ tabur meclisinde iktizâ edenler intihâb 
kõlõnarak ve sûret-i intihâblarõ elviye (17) mutasarrõß arõ tarafõndan tasdîk 
olunarak ba"de Alay Meclisinde tedkîkâtõ (18) bi%l-icrâ tabur meclisinin 
intihâbõ muvâfõk usûl ve nizâm göründü ü hâlde (19) e er kol vekîli ve 
mu"âvini veyâ jurnal emîni ise alay beyi cânibinden memûriyyeti (20) icrâ 
olunur ve e er bölük a asõ ve mu"âvini ve hesâb emîni ise vâlî-i vilâyet (21) 
tarafõndan mazbatasõ bâlâsõna buyuruldusu yazõlõb yedine i"tâ ile berâber 
(22) intihâbõnõ mutazammõn olan mazbatanõn bir "ayni ve selefî kânûnen 
"azl ve ihrâc (23) olunmu  oldu u hâlde anõn muhâkeme mazbatasõ ve isti"fâ 
etmi  oldu u (24) sûretde isti"fânâmesi Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesine 
irsâl kõlõnõr ve tabur (25) a alarõyla idâre emînlerinin memûriyyetleri 
Mü îriyyet-i Zabtiyyeden bi%l-istîzân (26) vâki" olacak i "âr üzerine taraf-õ 
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vilâyetden buyuruldu ile ve alay beyinin (27) memûriyyeti bâ-fermân-õ "âlî 
icrâ edilir.

(28) Yirmi Be inci Mâdde: "Asâkir-i zabtiyye zâbitânõnõn müddet-i 
"askeriyyesini ikmâl

(Sayfa 733)

(1) etmeksizin nizâmen "azl ve ihrâcõnõ mûcib olan ahvâl be  nev"dir 
birincisi (2) isti"fâ etmek ikincisi üç aydan ziyâde habs cezâsõyla mahkûm 
olmak (3) üçüncüsü vezâif-i "askeriyye ve mülkiyyesini îfâda bilâ-
"özr kusûrundan dolayõ (4) bir sene mahkûmen üç def"a habs olunmak 
dördüncüsü zâbitlik sõfatõna münâfî (5) Þ "l ve hareketi i"tiyâd eylemek 
be incisi hidmeti u runda olmayarak ve nizâmen (6) tekâ"üd müddetini 
ikmâl etmeyerek îfâ-yõ memûriyyete muktedir olamayacak sûretde (7) "alîl 
olmakdõr.

(8) Yirmi Altõncõ Mâdde: Bir alayõn efrâd-õ "askeriyyesi ikmâl olundukdan 
sonra silk-i (9) zabtiyyeye dâhil olmak isteyenler ism ve künyeleriyle bir 
deftere kayd edilib (10) münhall olacak mahalle en evvel dâhil-i defter 
olan ve hâl ve sõfatca müreccah (11) bulunan âdem ta"yîn kõlõnacakdõr.

(12) (Fasl-õ Râbi")

(13) ("Asâkir-i Zabtiyye Hakkõnda crâ Olunan Mükâfâtõn Derecâtõ 
Beyânõndadõr)

(14) Yirmi Yedinci Mâdde: bu nizâm târîhinden i"tibâren neferâtdan 
mâ"adâ "asâkir-i (15) zabtiyye silkinde tam otuz sene bi%l-Þ "l hidmet etmi  
olan zâbitân (16) istedikleri hâlde "Asâkir-i Nizâmiyye Tekâ"üd Kânûnuna 
tevfîkan ve rütbelerinin (17) istihkâkõna tatbîkan ma"â  ile tekâ"üd olunur.

(18) Yirmi Sekizinci Mâdde: Mâdde-i sâbõkada beyân olunan müddeti 
ikmâl etmemi  olan (19) zâbitân ile neferâtdan kezâlik "Asâkir-i Nizâmiyye 
Tekâ"üd Kânûnunun On Be inci (20) Mâddesinde ta"yîn olunan derecât-õ 
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selâsenin ta"rîÞ ne muvâfõk vechle vezâif-i (21) memûriyyetlerinden dolayõ 
"alîl ve sakat olanlar kânûn-õ mezkûr mûcibince mu"ayyen (22) olan 
ma"â larla tekâ"üd edilir.

(23) Yirmi Dokuzuncu Mâdde: Ashâb-õ cinâyâtõn ta"kîbi ve ahz u girifti 
hidmetinde (24) urularak vefât eden zâbitân ve neferâtõn zevce ve evlâdõna 
nihâyet ma"â õnõn (25) nõsfõnõ tecâvüz etmeyecek derecede ma"â  tahsîs 
olunarak nüfûsuna göre (26) taksîm kõlõnõr.

(27) Otuzuncu Mâdde: bu nizâmnâme muntazam alay ve tabur 
heyetinde bulunan "asâkir-i (28) zabtiyyeye mahsûs olub kordon "asâkiri ile 
neferât-õ muvazzafa ve seyyâre (29) idârelerine ümûlü yokdur ve "asâkir-i 
zabtiyyenin vezâif-i "askeriyye ve mülkiyyesi (30) ta"lîmât-õ mahsûsa ile 
ta"yîn olunmu dur. Fî 3 Rebî"ü%l-evvel Sene 1286 (13 Haziran 1869).
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39

"Asâkir-i Zabtiyyenin Vezâif-i Mülkiyyesi 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 3 ! Sayfa: 369)

(Sayfa 740)

(1) Vilâyetlerde "asâkir-i zabtiyye alaylarõnõn suver-i te kîliyyesi 
nizâmnâme-i (2) mahsûs ile mu"ayyen olub vazîfe-i "askeriyyeleri dahi 
Zabtiyye Mü îriyyet-i (3) Celîlesi tarafõndan ta"lîmât-õ mahsûsa ile tahdîd 
olundu u misillü "asâkir-i (4) merkûmenin vazîfe-i mülkiyyeleriyle 
idârelerine müte"allik icrâât i bu ta"lîmât-õ (5) "umûmiyye ile ta"yîn 
kõlõnmõ dõr. 

(6) (Fasl-õ Evvel)

(7) ("Asâkir-i Zabtiyyenin Vazîfe-i Mülkiyyelerine Dâirdir)

(8) Birinci Mâdde: Zabtiyye "askeri umûr-õ mülkiyye memûrîn ve 
hademesinden olub (9) bulunduklarõ mahaller dâhilinde devletin do rudan 
do ruya veyâ bi%l-vâsõta mesâlih-i (10) mülkiyye ve mâliyye ve zâbõtasõna 
"âid olmak üzere memûrîn-i mülkiyye taraß arõndan (11) kendilerine emr 
ve havâle olunan i leri nizâm ve kâ"idesine tevfîkan icrâ etme e (12) 
mecbûrdurlar.

(13) kinci Mâdde: "Asâkir-i zabtiyyenin vezâif-i mülkiyyesi esâsen 
iki kõsõmdõr (14) birincisi bulunduklarõ memleketin ve ahâlîsinin hõfz-õ 
emniyyet ve râhatõ zõmnõnda "uhdelerine (15) muhavvel olan vezâiÞ n 
icrâsõ ve ikincisi emvâl-i devletin umûr-õ hõfziyye (16) ve tahsîliyyesinde 
hukûmet-i mahalliyenin ta"yîn edece i yolda hidmet edilmesi (17) 
husûslarõdõr.

(18) Üçüncü Mâdde: Birinci kõsmõn envâ"õ evvelen kasaba ve karyelerin 
dâhil ve hâricinde

9  Birinci Tertip Düstur, C:II, s.740-747.
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"Asâkir -i Zabtiyyenin Vezaif-i Mülkiyyesi

(Sayfa 741)

(1) hõrsõzlõk ve kat"-i tarîk ve katl-i nüfûs ve cerh ve darb misillü selb-i 
emniyyeti mûcib (2) vukû"âtõn fâ"illerini ve ürekâsõnõ ve zî-müdhil 
olanlarõnõ tutub ve meydâna (3) çõkarõb hukûmete teslîm etmek sâniyen 
mahbûsîni muhâfaza edüb lede%l-iktizâ (4) bir mahallden di er mahalle 
götürüb getirmek sâlisen habshâneleri nizâm-õ mevzû"una (5) muvâfõk 
hâlde bulundurmak râbi"an kol gezib karagol bekleyib vukû"ât-õ muzõrraya 
(6) meydân vermemek hâmisen tarîk ve ma"âbirde emniyyet mürûr ve 
"ubûrun esbâbõnõ (7) istihsâl eylemek sâdisen harîk vukû"unda yeti ib 
itfâsõna çalõ mak sâbi"an (8) postalarõ ve mîrîye müte"allik emânet ve 
e yâyõ bir mahallden di er mahalle îsâl etmek (9) sâminen tezkire ve 
pasaport memûrlarõna mu"âvenet etmek tâsi"an kur"a ve redîf neferâtõnõ 
(10) celb ve cem" etmek ve devâir-i belediye taraß arõndan nizâma muvâfõk 
olarak teklîf (11) olunan i leri görmek husûslarõdõr.

(12) Dördüncü Mâdde: Hukûmet dâirelerinde neferâtõn nizâm üzere nöbet 
beklemesi (13) ve mecâlis-i idâre ve cinâyet dâirelerinde yalnõz mesâlih 
içün kullanõlmasõ ve bir mahallden (14) di er mahalle giden memûrîne 
süvârî ve piyâde terfîk edilmesi câiz olub (15) "asâkir-i zabtiyyenin 
bunlardan ve i bu faslda ta"dâd olunan ahvâlden gayri (16) hidmetlerde 
ve husûsuyla umûr-õ zâtiyyede istihdâmlarõ memnû" oldu undan (17) 
zâbitânõ taraß arõndan vezâif-i muharrerenin tamâmî-i icrâsõna nezâret ve 
neferât (18) cânibinden icrâlarõna i"tinâ ve dikkat kõlõnacakdõr.

(19) (Fasl-õ Sânî)

(20) ("Asâkir-i Zabtiyyenin Heyet-i Müctemi"asõna Müte"allik Olan 
Tahsîsâta Dâir)

(21) Be inci Mâdde: Her tabur içün ehriyye onar guru  masârif-i kõrtâsiyye 
ve "asâkir-i (22) zabtiyye mukîm olan her bir ko u  ve karagolhâne içün 
ehriyye yarõm ar kõyye (23) revgan-õ zeyt10 ve îcâb eden memleketlerde 

10  Zeytin ya õ. Bkz.: Ferit Devellio lu,  Osmanlõca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 2006, s. 889.
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her ko u a ve orman olmayan mahallerdeki (24) karagolhâneye mevsim-i 
itâda bir def"a olarak îcâbõ kadar hatab11 veyâ kömür (25) verilecekdir.

(26) Altõncõ Mâdde: "Asâkir-i zabtiyyeden hasta olanlar "asâkir-i 
nizâmiyyeye veyâhûd (27) memlekete mahsûs hastahâneye irsâl ile orada 
ve hastahâne bulunmaz ise (28) bir mahall-i mahsûsda tedâvî eyleyerek 
masraß arõ mâl sandõ õndan tesviye

(Sayfa 742)

(1) olunacakdõr ve i bu tedâvî masâriÞ yle be inci mâddede muharrer 
tahsîsâtõn i"tâsõ (2) her hâlde mecâlis-i idârenin tasdîkine merhûndur.

(3) Yedinci Mâdde: "Asâkir-i zabtiyyeye tahsîs olunan nân ve yem 
ta"yînâtõnõn "aynen (4) i"tâsõ takdîrinde tertîb ve mübâya"asõ mecâlis-i 
idârenin vezâyiÞ ndendir ve bedelen (5) tesviyesi îcâb eyledikde râyic-i 
es"âra tevfîkan Meclis-i dâre tarafõndan tanzîm (6) olunacak Þ yât 
mazbatasõ mûcibince esmânõ bi%l-hesâb i"tâ kõlõnõr.

(7) Sekizinci Mâdde: Vilâyet dâiresinden hâric bir mahalle memûren 
i"zâm olunan (8) neferât-õ zabtiyyeye hudûd-õ vilâyetden i"tibâren 
beher sâ"at içün altmõ ar para (9) ve kol vekîli ve mu"âvinlerine iki er 
guru  ve tabur a alarõna kadar (10) zâbitâna be er guru  ve alay beyine 
yedi er guru  hesâbõyla mâl sandõ õndan (11) harc-õ râh verilecekdir ve 
bahren "azîmetlerinde dahi alay beyi ile tabur (12) a alarõnõn birinci ve 
bölük a alarõyla mu"âvinlerinin ikinci mevki" ve kol vekîlleri (13) ve 
mu"âvinleriyle neferâtõn gü erte i"tibâriyle nõsf-õ nevlleri i"tâ kõlõnacakdõr.

(14) Dokuzuncu Mâdde: "Asâkir-i zabtiyye zâbitân ve neferâtõna mensûb 
olduklarõ (15) vilâyet dâiresi dâhilinde gönderilecekleri mahaller içün 
harc-õ râh verilmeyib (16) fakat alay beyinin teftî -i ahvâl-i "askeriyye içün 
"azîmeti vukû"unda (17) ana mahsûs olarak sâ"at ba õna üç buçuk guru  
i"tâ olunacakdõr.

11  Odun. Bkz.: Ferit Devellio lu, Osmanlõca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 1997, s. 338.
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(18) (Fasl-õ Sâlis)

(19) ("Asâkir-i Zabtiyye dâresine Müte"allik Ba"zõ Mu"âmelâtõn 
Suver-i crâiyyesine Dâirdir)

(20) Onuncu Mâdde: Nizâmnâme-i mahsûsuna tevfîkan te kîl olunan 
zabtiyye alayõnõn (21) bir künye defteri tanzîm ve zeyli Meclis-i dâre-i 
Vilâyet Heyeti ile alay zâbitânõ (22) taraß arõndan temhîr olunarak Alay 
Meclisinde hõfz edilecek ve yalnõz büyük (23) ve küçük zâbitânõn isimlerini 
ve tabur ve bölüklerini ve her bölükde mevcûd (24) neferâtõn "adedini ve 
mikdâr-õ ma"â larõnõ mübeyyen bir icmâl defteri yapõlõb ve zeyli kezâlik 
(25) Alay Meclisi ile Meclis-i dâre-i Vilâyetden tasdîk olunub Dâhiliyye 
Nezâretine

(Sayfa 743)

(1) gönderilecekdir u kadar ki ba"d-ezîn "asâkir-i zabtiyye zâbitân ve 
neferâtõnõn (2) elbisesi taraf-õ devletden tanzîm ve i"tâ olunaca õ cihetle 
ma"â larõnõn mikdârõ (3) mukaddemâ oldu u gibi elbise bahâsõ tenzîl 
olunmak i"tibâriyle tertîb olunmayõb (4) her sanca õn dâhilinde müstahdem 
olacak zabtiyye taburu zâbitân ve neferâtõnõn (5) ma"â larõ ol sanca õn 
râyic es"ârõna ve îcâbât-õ mevkî"iyyesine göre tahsîs (6) olunacakdõr.

(7) On Birinci Mâdde: "Asâkir-i zabtiyye nizâmnâme-i esâsîsinin fasl-õ 
evvelinde muharrer (8) oldu u üzere her vilâyetin zabtiyye alayõ taburlara 
ve taburlar bölüklere ve bölükler (9) dahi takõmlara münkasõm olub her 
sancakda bir tabur ve her kazâda bir bölük zabtiyye (10) bulunacak ise 
de bir mahallin ihtiyâcât-õ mülkiyyesi di erinin "aynõ olamayaca õndan 
(11) tabur ve bölüklerin "aded-i neferâtõ ihtiyâcât-õ mevki"iyyeye göre 
derece-i mütefâvitede (12) tertîb olunmak mukarrerdir binâen "aleyh 
umûr-õ zâbõtasõ müsellem ve cesîm olan sanca õn (13) zabtiyye taburu 
nihâyet derecede on bölükden ve bi%l-"akis mazbûtü%l-idâre (14) olan 
di er bir sanca õn zabtiyye taburu lâ-akall iki bölükden terkîb olunarak 
(15) bölüklerin kazâlara inkõsâmõnda dahi bu nisbete ri"âyet edilmesi lâzõm 
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gelir u kadar ki (16) bir kazânõn dâire-i mülkiyyesi pek muhtasar olub 
da mücerred devletçe ehemmiyyet-i (17) mahsûsasõ cihetle kâimmakâmlõk 
ittihâz edilmi  olur ve u mazbûtiyyet-i (18) mevki"iye nizâmen bir bölük 
zabtiyyenin ekall mikdârõndan a a õ neferât ile idâre-i (19) zâbõtaya 
imkân gösterir ise ol hâlde fazla kalacak neferât bir bölükle (20) idâresi 
kâbil olamayubda meselâ bir buçuk bölük mikdârõnda neferâta muhtâc 
olan di er (21) bir kazâya verilmek câiz olacakdõr ve bir vilâyetin kâffe-i 
mülhakâtõnda cereyân eden (22) ahvâlin mesûliyyeti yine ol vilâyete 
"âid olaca õna mebnî her livâ ve kazâda bulunan (23) zabtiyye tabur 
ve bölükleri yalnõz kendi dâire-i memûriyyetlerinde îfâ-yõ vazîfe ile 
(24) mükellef olmayõb di er livâ ve kazâlarõn birinde fevka%l-"âde hâl 
tekevvün edübde (25) heyet-i zabtiyyesi anõn indifâ" ve tesviyesine kâÞ  
olamaz ise oraya dahi (26) i"âne etme e ve%l-hâsõl her vilâyetin heyet-i 
mecmû"a-i zabtiyyesi idâre-i "âdiyyede (27) mevâki"-i müte"addideye 
münkasõm olarak umûr-õ fevka%l-"âdede bir kõsmõ di er kõsmõna (28) Þ "len 
mu"âvenet etme e mecbûr ve memûr olduklarõndan "asâkir-i zabtiyyenin 
istihdâmlarõnda (29) memûrîn-i mülkiyye taraß arõndan u kâ"idelere dahi 
dikkat kõlõnmasõ lâzõm gelecekdir.

(Sayfa 744)

(1) On kinci Mâdde: "Asâkir-i zabtiyyeden "özr-i er"î zuhûruyla iki 
seneyi (2) tekmîl etmeksizin ihrâcõnõ istid"â eden veyâhûd muahharen 
ma"lûliyyetleri zuhûr (3) eyleyen kol vekîli ve mu"âvini ile neferâtõn 
"illet ve ma"zeretleri mukârin-i sõhhat (4) görünür ise tabur ve Alay 
Meclislerinden verilecek mazbatalar mûcibince alay (5) beyi tarafõndan 
çõkarõlõb yerine âheri intihâb ve ta"yîn kõlõnacak ve vukû"âtõ (6) ehriyye 
jurnallerinde gösterilecekdir ve böyle terk-i hidmet edenlerin esliha (7) ve 
elbisesi alõnacakdõr.

(8) On Üçüncü Mâdde: Her zabtiyye bölü ünün mevcûdu ve vefeyâtõ jurnal 
emînleri (9) ve olmayan yerlerde kol vekîlleri ma"rifetiyle günü gününe 
kayd olunub her ay (10) ba õnda birer jurnali tanzîm ile tabur meclislerine 
ve oradan dahi Alay Meclisine (11) gönderilir ve i bu jurnallerin ehriyye 
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hulâsasõ yapõlõb Meclis-i dâre-i Vilâyetin (12) tedkîkine havâle olunur.

(13) On Dördüncü Mâdde: Her zabtiyye alayõnõn zâbitân ve neferâtõndan 
vukû" bulan (14) ihrâcât ve vefeyâtõn tabur defterleriyle Alay Meclisinde 
mahfûz künye defterlerinde (15) mu"âmele-i kalemiyyesi icrâ kõlõnõr ve 
sene âhirinde alayõn kaç taburu ve her taburun (16) süvârî ve piyâde kaç 
bölü ü oldu unu ve her bölü ün mahsûsâtõyla on iki ayda (17) eyyâm-õ 
hâliye ma"â õndan ne mikdâr tenzîlât vukû" buldu unu mübeyyen bir 
cedvel yapõlarak (18) ve zeyli alay ve idâre meclislerinden tasdîk kõlõnarak 
taraf-õ vilâyetden Dâhiliyye (19) Nezâretine irsâl edilir.

(20) On Be inci Mâdde: "Asâkir-i zabtiyyenin memûren kazâ ve karyelere 
"azîmetlerinde (21) ahâlîden meccânen yem ve yiyecek almalarõ memnû" 
oldu undan köylerde ve hânlarda (22) kalacak süvârî ve piyâde "asâkir-i 
zabtiyye içün ba ka ba ka olmak üzere (23) idâre meclislerinde mekûlât 
ve yem Þ yâtõ takdîr olunarak mahsûs i"lânnâmelerle (24) ne r ve i"lân 
kõlõnacakdõr.

(25) (Fasl-õ Râbi")

(26) ("Asâkir-i Zabtiyyenin dâre-i Umûr-õ Hesâbiyyesine Dâirdir)

(27) On Altõncõ Mâdde: Her kazâda müstahdem zâbitân ve neferâtõn 
i lemi  ma"â larõ (28) ve bedel-i ta"yînâtõ ve kandil ve hatab masrafõ gibi 
muhassasâtõ bölük ve takõm i"tibârõyla

(Sayfa 745)

(1) hesâb olunarak kazâ idâre meclisinden musaddak yapõlacak defteri 
tabur meclisine (2) verilir.

(3) On Yedinci Mâdde: Her taburun süvârî ve piyâde bölüklerinin 
mâdde-i sâbõkada (4) beyân olunan kâffe-i tahsîsâtõnõ mübeyyen iki kõt"a 
"umûm jurnali tanzîm ve Meclis-i (5) dâre-i Livâdan tasdîk olunarak bir 
nüshasõ Alay Meclisine ve di er nüshasõ (6) muhâsebe-i livâya gönderilir 
ve "askerin istihkâklarõ i bu jurnaller mûcibince ahz (7) ve taksîm kõlõnõr.

"Asâkir -i Zabtiyyenin Vezaif-i Mülkiyyesi
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(8) On Sekizinci Mâdde: Her kazâda bulunan zabtiyyenin bir aylõk 
ma"â  ve ta"yînât (9) bahâlarõnõn zâbitânõ taraß arõndan sened-i muvakkat 
i"tâsõyla mâl sandõ õndan ahz (10) ve tevzî"i câiz olub fakat i bu muvakkat 
senedlerin muahharen tabur tarafõndan top (11) sened verilerek reddi lâzõm 
gelir.

(12) On Dokuzuncu Mâdde: Süvârî "asâkir-i zabtiyyenin e er takõmlarõ 
taraf-õ (13) mîrîden i"mâl ile bahâlarõ süvârînin piyâdeye nisbetle zamîme-i 
ma"â õndan tevkîf (14) olunaca õndan bunlarõn masâriÞ  her vilâyetin 
süvârî zabtiyyesi muhassasât-õ (15) "umûmiyyesinden tenzîl olunur ve 
"ale%l-"umûm "asâkir-i zabtiyye zâbitân ve efrâdõnõn (16) mîrîye müte"allik 
olan palaska ve eslihasõnõ ve mî"âdõ hulûlünden evvel elbisesini (17) sû-i 
isti"mâl ile ifnâ ve zâyi" edenlerin zâyi"âtõ tecdîd ile esmânõ kendilerine 
(18) tazmîn etdirilir.

(19) Yirminci Mâdde: Zâbitân ve neferâtdan umûr-õ zâtiyyeleri içün 
mahall-i âhere gidenlerin (20) yem ve ta"yînât bedelleri Hazîne-mânde 
edilib yalnõz ma"â larõ verilir ve müddet-i (21) mezûniyyetlerini tecâvüz 
etdikleri hâlde ma"â larõ dahi kat" ve tevkîf kõlõnõr.

(22) Yirmi Birinci Mâdde: Zabtiyye silkine müceddeden kayd ve idhâl 
olunan neferâtõn (23) duhûlü ay ba larõndan veyâhûd her ayõn on be inden 
i"tibâr olunub duhûl (24) ve hurûc beyninde mürûr eden eyyâm-õ hâliyenin 
ma"â larõ ve yirminci mâddede muharrer (25) ahvâlden dolayõ kat" 
olunacak ma"â  ve ta"yînât bahâlarõ muhâsebât-õ ehriyye (26) defterlerinde 
gösterilerek tahsîsâtdan tenzîl kõlõnacakdõr.

(27) Yirmi kinci Mâdde: Her taburun merkezinde ve tabur meclisinin 
nezâret (28) ve mesûliyyeti tahtõnda ve hesâb emîninin yed-i hõfzõnda bir 
tabur debboy12u bulunacakdõr.

12  Depo (Özellikle askeri e ya ambarõ için kullanõlõr). Bkz.: lhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Söz-
lük, stanbul 2011, s. 270.
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(Sayfa 746)

(1) Yirmi Üçüncü Mâdde: bu debboya vaz" olunacak akçelerin üç 
mâhda bir kerre (2) icmâlen ve sene âhirinde tafsîlen muhâsebe defterleri 
yapõlõb Alay Meclisine (3) gönderilecekdir ve sene defterleri muvâfõk usûl 
oldu u hâlde taraf-õ vilâyetden (4) tasdîk ile hõfz edilecekdir.

(5) Yirmi Dördüncü Mâdde: Debboylarda hõfz olunacak akçeler evvelen 
"asâkir-i zabtiyyeden (6) lüzumsuz ve memûriyyetsiz urada burada 
gezenlerin ve mahbûs olanlarõn eyyâm-õ (7) mu"attalasõ içün tevkîf 
olunacak ma"â  ve bedel-i ta"yînâtdan sâniyen vazîfe-i (8) "askeriyye ve 
mülkiyyesi hâricinde olarak hidmet-i zâtiyyede bulunan neferâtõn (9) kat" 
olunacak ma"â larõndan hâsõl olan ücretlerden "ibâret olacakdõr.

(10) Yirmi Be inci Mâdde: "Asâkir-i zabtiyyeden birinin vefâtõ vukû"unda 
matlûbu (11) olan ma"â  ve bedel-i ta"yînât ve metrûkâtõ veresesi zuhûrunda 
ma"rifet-i er" ile (12) kendilerine i"tâ olunmak üzere her mahallin beytü%l-
mâl idâresine teslîm kõlõnacakdõr.

(13) Yirmi Altõncõ Mâdde: dâre-i zabtiyye nizâmnâmesi mûcibince 
tekâ"üdü lâzõm gelen (14) zâbitânõn derece-i istihkâklarõnõ ve ma"lûl 
ve sakat olanlarõn hâllerini mübeyyen alay (15) meclisinden yapõlacak 
mazbatalar ve etõbbâ taraß arõndan verilecek takrîrler cânib-i (16) vilâyetden 
Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesine gönderilecekdir ve oradan Bâb-õ "Âlî%ye 
(17) vukû" bulacak i "âr üzerine tahsîs ve i"tâ kõlõnacakdõr.

(18) Yirmi Yedinci Mâdde: Îfâ-yõ hidmet ve memûriyyet esnâsõnda 
hayvanõ veyâ elbise (19) ve eslihasõ telef olan "asâkir-i zabtiyyenin zâyi"ât 
ve telefâtõ Alay Meclisinden (20) yapõlacak mazbata vilâyet tarafõndan 
verilecek mezûniyyet üzerine tabur (21) debboyundan ve e er debboyun 
mevcûdu yo sa mâl sandõ õndan tesviye ve i"tâ (22) kõlõnacakdõr fakat 
tazmîn edilecek atõn bahâsõ yedi yüz ve nihâyet bin (23) guru u tecâvüz 
etmeyecekdir.

(24) Yirmi Sekizinci Mâdde: "Asâkir-i zabtiyyeden kabâhat ve cünha 
ve cinâyet ile (25) müttehim olanlarõn muhâkeme ve cezâlarõ Mülkiyye 
Kânûnu hükmünce icrâ olunur.

"Asâkir -i Zabtiyyenin Vezaif-i Mülkiyyesi
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(26) Yirmi Dokuzuncu Mâdde: "Asâkir-i zabtiyyeden habslerine hükm 
olunanlar mahbûsîn-i (27) sâireye karõ dõrõlmayarak ba kaca bir mahallde 
tevkîf edilecekdir ve zâbitânõn (28) habsi merkez-i livâ veyâ vilâyet olan 
mahallere mahsûsdur. Fî 11 Rebî"ü%l-evvel Sene (1)286 (21 Haziran 1869).

(Sayfa 747)

(1) (Zabtiyye Nizâmnâmesine Zeyl Olmak Üzere Fî 11 Rebî"ü#l-
evvel Sene (1)286 (21 Haziran 1869) Târîhinde Ne r Olunan 

Ta"lîmât-õ "Umûmînin Sekizinci Mâddesine " lâve Olunacak Fõkra-i 
Nizâmiyyedir)

(2) Memûren i"zâm kõlõnacak zâbitân ve neferât-õ zabtiyyeye mahall-i 
memûriyyetlerine (3) "azîmet içün verilecek vapur nevlini veyâhûd mekârî 
ücretinin bir nõsfõ dahi (4) masârif-i zarûriyye mukâbili olmak üzere i"tâ 
kõlõnacak ve fakat "avdetleriçün (5) mekârî ücreti veyâhûd vapur nevlinden 
ba ka bir ey verilmeyecekdir.

(6) râde-i seniyye târîhi fî 22 evval Sene (1)287 ve fî 1 Kânûn-õ sânî 
Sene (1)286 (13 Ocak 1871)

(7) (Zabtiyye Nizâmnâmesine Tezyîl Olunacak Fõkra-i Nizâmiyye)

(8) Esnân-õ "askeriyyeye dâhil olduklarõ hâlde "asâkir-i zabtiyye zâbitli i 
(9) intihâbnâmesini istihsâl edenlerin on sene hidmet etmedikce isti"fâlarõ 
(10) kabûl olunmaz ve bu müddetden evvel ma"zeret-i me rû"a üzerine 
isti"fâlarõ kabûl (11) olunanlar veyâhûd memûriyyetlerinden tardõ mûcib 
cünha ile müttehim olanlar memûriyyet-i (12) zabtiyyeden ihrâclarõ 
târîhinden i"tibâren kur"aya idhâl kõlõnõr.

(13) râde-i seniyye târîhi fî 21 Zi%l-hicce Sene 1286 ve fî 12 Mart Sene 
1286 (24 Mart 1870).
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413

Der-Sa"âdet ve Mülhakâtõ dâre-i Zâbõta ve Mülkiyye ve Mahâkim 
Nizâmiyyesine Dâir Nizâmnâme

(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 4 ! Sayfa: 377)

(Sayfa 688)

(1) (Der-Sa"âdet ve Mülhakâtõ dâre-i Zâbõta ve Mülkiyye ve 
Mahâkim)

(2) (Nizâmiyyesine Dâir Nizâmnâmedir)

(3) (Bâb-õ Evvel)

(4) ( dâre-i Zâbõtaya Dâirdir)

(5) (Birinci Fasl dâre-i Zâbõtanõn Münkasõm Oldu u)

(6) (Devâir Beyânõndadõr) 

(7) Birinci Mâdde: Zabtiyye Mü îriyyetinin idâresi Der-Sa"âdet ve 
Beyo lu ve Üsküdar (8) ve Çekmece mutasarrõß õklarõ nâmõyla dört 
mutasarrõß õk ve Galata ve Adalar ve Kartal (9) ve Fatih ve Eyüb ve Yeniköy 
ve Beykoz ve Çatalca kâimmakâmlõklarõ nâmõyla sekiz (10) kâimmakâmlõk 
ve Küçükçekmece ve Suyolu kurâsõ ve Terkos ve Ge büze ve ile (11) 
müdîrlikleri nâmõyla be  müdîrlikden "ibâret olarak te kîl olunmu dur.

(12) kinci Mâdde: Bâb-õ Zabtiyye devâiri Meclis-i dâre ve Meclis-i 
Fõrka-i Zabtiyye (13) ve Teftî  Dâiresi ve Habshâne dâresi olmak üzere 
dört idâreye münkasõmdõr.

13  Birinci Tertip Düstur, C:I, s.688-702.
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(14) Üçüncü Mâdde: Meclis-i dâre mü îr mu"âvininin riyâseti tahtõnda 
olarak mektûbcu (15) ve muhâsebeci efendilerle a"zâ-yõ mahsûsadan 
mürekkebdir ve Meclisin umûr-õ (16) tahrîriyyesi bir ba kâtib ile 
ma"iyyetinde mikdâr-õ kâfî ketebeye muhavveldir.

(17) Dördüncü Mâdde: Meclis-i Fõrka alay beyi riyâseti tahtõnda zabtiyye 
karagollarõ (18) miralayõ ve Bâb-õ Zabtiyye sertabîbi ile iki binba õdan 
mürekkeb olub (19) ma"iyyetinde bir ba  ve bir ikinci kâtib ile lüzûmu 
mikdâr ketebe bulunacakdõr.

(20) Be inci Mâdde: Teftî  dâresi zâbõta memûriyyetinin taht-õ idâresinde 
olmak (21) üzere bir teftî  müdîri ve bir mu"âvin ve ke f nâibi ve sermüfetti  
ile tahkîk (22) memûrlarõndan "ibâretdir.

(23) Altõncõ Mâdde: Habshâne dâresi evvel ve sânî iki müdîr ve bir 
ba kâtib (24) ve bir sergardiyan ile lüzûmu mikdâr ketebe ve gardiyandan 
"ibâretdir.

(Sayfa 689)

(1) Yedinci Mâdde: Mutasarrõß õklar birer mutasarrõf ve birer mutasarrõf 
mu"âvini ile birer ba  (2) kâtib ve mikdâr-õ kâfî ketebe ve memûrîn-i 
sâireden "ibâretdir her mutasarrõfõn ma"iyyetinde (3) ve mu"âvinlerin 
riyâseti tahtõnda birer tahsîl ve kefâlet cem"iyyeti vardõr.

(4) Sekizinci Mâdde: Der-Sa"âdet Mutasarrõß õ õ dâhil-i ehr ile hâricen 
Ka õdhane (5) deresinin cihet-i garbiyyesinden Ayastefanos%a ve Beyo lu 
Mutasarrõß õ õ Ka õdhane (6) deresinin cihet-i arkiyyesinden Rumeli 
Feneri%ne ve Üsküdar Mutasarrõß õ õ (7) Bostancõba õ köprüsünden ile%ye 
ve Çekmece Mutasarrõß õ õ Çekmeceler ve Terkos (8) ve Çatalca ve Suyolu 
kurâsõ ile Silivri%ye kadardõr.

(9) Dokuzuncu Mâdde: Der-Sa"âdet Mutasarrõß õ õnõn Ayvansaray%dan 
Ka õdhane (10) deresinin cihet-i garbiyyesine ve Edirnekapõsõ%na 
kadar hâric-i ehrde bulunan (11) mahalleri Eyüb Kâimmakâmlõ õna ve 
Ayvansaray%dan Kapan-õ Dakîke ve oradan Vefa (12) ve ehzadeba õ ve 
Laleli ve Yenikapõ ve Samatya ve Yedikule hârici ile Narlõ (13) kapõya 
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ve dâhili Ayvansaray kapõsõna kadar olan mahallerinin idâresi Fatih (14) 
Kâimmakâmlõ õna muhavvel olub Kumkapõ%dan Ahõrkapõ ve Çatladõkapõ 
ve Timurkapõ (15) ve Ba çekapõsõ ve Hatabkapõsõ ve Ayazmakapõsõ ve 
Süleymaniye ve Bozdo an kemeri (16) ve Çukurçe me ve Koska ve Alaca 
Mescid hudûdu dâhilinde bulunan mahalleri (17) bi%z-zât mutasarrõfõn 
taht-õ idâresindedir Zeytinburnu ve Veliefendi ve Çõrpõcõ (18) çayõrõ ve 
Balõklõ ile havâlîsinin umûr-õ mâliyyesi Çekmece Mutasarrõß õ õ tarafõndan 
(19) idâre olunmak üzere umûr-õ zâbõtasõ Fatih Kâimmakâmlõ õna "âiddir.

(20 ) Onuncu Mâdde: Beyo lu Mutasarrõß õ õnõn Rumeli Feneri%nden 
Rumeli Hisarõ%nda (21) kayalara kadar olan yerlerinin idâresi Yeniköy 
Kâimmakâmlõ õna ve Galata hudûd-õ (22) kadîmesiyle Galata 
Kâimmakâmlõ õna muhavvel olub Maslak%dan Zincirlikapõ hizasõyla 
(23) Ka õdhâne ve Karaa ac ve Hasköy ve Kasõmpa a ve Dolmaba çe 
ve Be ikta  (24) ve Ortaköy ve Kuruçe me ve Arnabudköyü ve Bebek 
karyesi hudûdu dâhilinde (25) kâin mahalleri bi%z-zât mutasarrõfõn taht-õ 
idâresindedir.

(26) On Birinci Mâdde: Üsküdar Mutasarrõß õ õnõn ile Müdîrli inden 
Anadolu Hisarõ%na (27) kadar olan mahalleri Beykoz Kâimmakâmlõ õna 
muhavvel olub Üsküdar%dan Pa a Limanõ

(Sayfa 690)

(1) ve Kuzguncuk ve Beylerbeyi ve Çengelköyü ve Vaniköyü ve Kandilli 
ve Küçüksu%ya (2) ve oradan Arnabud ve Kurddo mu  ve Bakkal-õ kebîr 
ve Nerd-bân14 karyelerinin ya"ni ile (3) ve Kartal%a mülhak mahallerin 
hudûd-õ kadîmesi hizâsõyla Bostancõba õ köprüsü (4) ve Fenerba çesi ve 
Gazi karyesi ve Kavak ve Harem iskeleleri ve Salõcak hudûdu (5) dâhilinde 
bulunan mahalleri bi%z-zât mutasarrõf idâresindedir.

(6) On kinci Mâdde: Çekmece Mutasarrõß õ õ iki kâimmakâmlõkla 
üç müdîrlikden (7) "ibâret olub idâreleri vilâyât nizâmnâmesine tatbîk 
olunmu dur.

14  Merdiven. Bkz.: Ferit Devellio lu, Osmanlõca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 1997, s. 822.
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(8) ( kinci Fasl Meclis-i dâreye Dâirdir)

(9) On Üçüncü Mâdde: Meclis-i dâre Der-Sa"âdet ve mülhakâtõnõn 
idârelerine "âid umûr-õ (10) mülkiyye ve mâliyyeye bakacakdõr.

(11) On Dördüncü Mâdde: Meclis-i Fõrka-i Zabtiyyeden ve Devâirden 
"asâkir-i zabtiyye (12) ve sâire içün lüzûm gösterilecek mekûlât ve 
melbûsât ve levâzõmât ve ta"mîrâtõn (13) mübâya"ât ve icrââtõ bu meclisin 
cümle-i vezâiÞ ndendir.

(14) On Be inci Mâdde: Müskirât ma azalarõnõn gü âd veyâhûd seddi 
zâbõta (15) memûriyyetinden icrâ olunacak tahkîkât üzerine Meclis-i 
dârede rüyet olunacakdõr.

(16) On Altõncõ Mâdde: Meclis-i dârenin yalnõz umûr-õ mülkiyye ve 
mâliyyeye müte"allik rüyetine (17) memûr oldu u husûsât hakkõnda verdi i 
karârlar Mü îrlik makâmõnõn tasdîkiyle (18) icrâ kõlõnõr tasdîk olunmayan 
karârlar esbâbõnõn beyânõyla îcâb-õ maslahata göre (19) icrâ edilir.

(20) On Yedinci Mâdde: Memûrîn Muhâkemesi Nizâmnâmesi mûcibince 
Der-Sa"âdet%de (21) bulunub irâde-i seniyye ile mensûb olmayan 
memûrînin muhâkemâtõ Meclis-i dârenin (22) vezâiÞ ndendir.

(23) (Üçüncü Fasl Meclis-i Fõrka-i Zabtiyyeye Dâirdir)

(24) On Sekizinci Mâdde: Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye Nizâmnâme-i 
Mahsûsu mûcibince (25) "asâkir-i zabtiyye zâbitân ve neferâtõnõn 
intihâbõyla idâre-i "askeriyyeye müteferri" mevâddõ (26) rüyet edecekdir.

(Sayfa 691)

(1) (Dördüncü Fasl Zâbõta Memûriyyetine ve Teftî  dâresine 
Dâirdir)

(2) On Dokuzuncu Mâdde: Bâb-õ Zabtiyyeye vürûd edecek jurnaller 
zâbõta (3) memûriyyetine verilib lâzõm gelenleri Mü îrlik makâmõna ve 
Dersa"âdet Mutasarrõß õ õna (4) "âid olanlarõ oraya gönderilecekdir.
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(5) Yirminci Mâdde: Zâbõta memûrunun vazîfesi evvelen Mü îrlik 
makâmõndan havâle (6) olunacak evrâkõn tahkîkât ve tedkîkât 
mukteziyyelerini bi%l-icrâ i"lâm ve ifâde (7) etmek sâniyen harîk itfâsõnda 
bulunmak sâlisen Bâb-õ "Âlî ve devâir-i sâireden (8) ve vilâyetlerden 
hukûmetce aranõlacak adamlarõ buldurmak râbi"an mecâlisin (9) karârõyla 
memleketlerine def" ü tardõ taraf-õ Mü îrîden i âret olunacak kesânõ (10) 
mahallerine sevk eylemek mâddeleridir.

(11) Yirmi Birinci Mâdde: Teftî  Dâiresi havâle olunacak tahsîlât ve 
kefâlet (12) mâddelerine usûl ve nizâmõna tevfîkan bakacakdõr.

(13) Yirmi kinci Mâdde: Mevâdd-õ hukûkiyye tahsîlâtõ rüsûmânõyla 
mecâlisden gelecek (14) koçanlar mûcibince alõnacak cezâ-yõ nakdî 
defterlerinin zeyli yevmiyye heyetince (15) temhîr olunacak ve tahsîlât 
defterleri tahsîl kâtib ve refîkleri ma"rifetiyle (16) tanzîm ve temhîr 
edilecekdir.

(17) Yirmi Üçüncü Mâdde: Teftî  dâresi mevâdd-õ hukûkiyyeden olan 
de"âvîyi (18) er"-i erîfe veyâhûd nizâma müte"allik olduklarõ mahallere 
havâle etdirmek üzere (19) zâbõta müdîrine gönderecekdir.

(20) Yirmi Dördüncü Mâdde: Mecâlisden ve mutasarrõß õklarla zâbõta 
memûriyyetinden kefâlet (21) içün gönderilecek ve teftî  dâiresince 
kefâlete rabtõ lâzõm gelecek kesân (22) tahsîs olunacak mahallde 
müctemi"an bulundurulub ba"de münferiden celb olunarak (23) kangõ 
merkez ve mevki" dâiresinde kefîl verebilecek ise bi%t-tahkîk müzekkiresi 
(24) yazõlõb ve kefâlet-i mâliyye ve nefsiyye ise îzâh olunub ol mahalle 
gönderilecekdir.

(25) Yirmi Be inci Mâdde: Kefâlete rabt olunanlarõn kefâlet senedleri 
merkez ve mevki"lerle (26) zâbõtalarda tevkîf olunmayub müzekkireleriyle 
serî"an teftî  dâiresine irsâl (27) kõlõnacak ve sened geldi inde vürûdu ve 
kefîllerinin ism ve öhret ve tabi"iyyet (28) ve mahall-i ikâmetleri kaydlarõ 
bâlâlarõna erh verildikden sonra senedât aranõldõ õ
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(Sayfa 692)

(1) vakt suhûletle bulunmak içün sõrasõyla numero vaz"õ ve mâh-be-mâh 
tefrîki ile (2) hõfzõ husûsuna i"tinâ kõlõnacakdõr.

(3) Yirmi Altõncõ Mâdde: Müfetti lerin cihet-i "askeriyyesi Meclis-i 
Fõrkaya ve istihdâmlarõ (4) zâbõta memûriyyetine ve Der-Sa"âdet ve 
Üsküdar ve Beyo lu mutasarrõß õklarõnda bulunacak (5) müfetti lerin 
istihdâmlarõ mutasarrõß ara "âid olub tebdîl ve tahvîli lüzûmunda zâbõta (6) 
memûriyyetine mürâca"at olunacakdõr.

(7) Yirmi Yedinci Mâdde: Teftî  Dâiresi mevâdd-õ hukûkiyye tahsîlâtõnõ 
nihâyet (8) üç günden ziyâde tevkîf eylemeyerek sâhibini bi%t-taharrî 
celb ve teslîm edecek (9) ve âyed sâhibinin Der-Sa"âdet%de bulunmadõ õ 
tahakkuk eyledi i takdîrde sâhibi (10) zuhûrunda verilmek üzere bâ-sened 
mevkûfen vezneye teslîm eyleyecekdir bunun (11) hilâfõ teftî  sandõ õnda 
bir akçe tevkîf olundu u tahakkuk eder ise Teftî  (12) Dâiresi edîden 
mesûl olacakdõr.

(13) (Be inci Fasl Habshâne dâresine Dâirdir)

(14) Yirmi Sekizinci Mâdde: Altõncõ mâddede muharrer habshâne 
müdîrlerinin nehâren ikisi (15) ve leylen nöbetle birisi habshâne dâiresinde 
bulunacak ve gardiyanlar müdîrinden ruhsat (16) almadõkca mevki" 
hidmetlerinden inÞ kâk15 edemeyecekdir.

(17) Yirmi Dokuzuncu Mâdde: Habshâne müdîrleri habshânelerin tahâret 
ve nezâfetine (18) ve intizâm ve inzibâtõna ve mahbûsînin sõhhatini ihlâl 
etmeyecek hâlde bulunmasõna (19) nezâret ve dikkat eyleyeceklerdir.

(20) Otuzuncu Mâdde: Habs içün habshâne idâresine götürülecek 
adamlarõn kabûlü (21) mahâkim ve mecâlis mahsûsasõndan habs ve tevkîf 
içün irsâl olunacaklarõn (22) mahâkim ve mecâlis-i mahsûsasõndan veyâhûd 
Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesinden tevkîÞ ni (23) mübeyyen "ale%l-usûl 
verilmesi lâzõm gelen bir emr-i tahrîri ibrâz olunmasõna mevkûfdur.

15  Ayrõlma, kopma, ayrõ dü me, yerinden i inden ayrõlma. Bkz.: lhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe 
Sözlük, stanbul 2011, s. 562.
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(24) Otuz Birinci Mâdde: Habshâne müdîrleri otuz üçüncü mâdde 
mûcibince e hâs-õ (25) vârideyi pusulasõyla bi%t-tatbîk kabûl ederek ne 
içün ve kangõ tarafdan habs (26) veyâ tevkîÞ  emr olundu u ve habs veyâ 
tevkîf olunacak âdemin ism ve öhret (27) ve tabi"iyyet ve san"atõyla 
ekl ve heyetini ve târîh-i vürûdu ve habs olunacaklarõn müddet-i (28) 

mahbûsiyyeti ba kâtib ma"rifetiyle defter-i mahsûsuna bi%l-etrâf kayd ve 
i âret olundukdan

(Sayfa 693)

(1) ve bu tafsîlâtõ hâvî habs veyâ tevkîf olunacak âdemin yedine matbû" bir 
pusula (2) verildikden sonra mevki"-i habs veyâ tevkîfe göndereceklerdir.

(3) Otuz kinci Mâdde: Ashâb-õ cünha ve cinâyet mahâkim ve mecâlisin 
verecekleri evâmir-i (4) tahrîriyyeye göre mu"âmelât-õ istintâkiyelerinin 
hitâmõna kadar dâhilen ve hâricen (5) kimse ile ihtilât etmemek üzere 
münferiden ve erbâb-õ kabâhat muhteliten ve müctemi"an mahâll (6) ve 
mevâki"-i mahsûsalarõnda tevkîf olunacakdõr.

(7) Otuz Üçüncü Mâdde: Müdîrlerden ve gardiyanlardan mahbûsîn ve 
mevkûfîn hakkõnda (8) sû-i mu"âmele edenler ve mahâkim ve mecâlisden 
verilecek pusulalar ahkâmõnõn hilâfõnda (9) hareket eyleyenler mesûldür.

(10) Otuz Dördüncü Mâdde: Mahbûsîn ve mevkûfînin müdîrlerden biri 
veyâ ikisi (11) hâzõr oldu u hâlde ba kâtib ve sergardiyan ma"rifetleriyle 
her gün ve habshâne (12) memûrlarõndan ba ka olarak Dîvân ve Meclis-i 
Temyîzden ta"yîn olunacak iki (13) a"zâ ma"rifetiyle her hafta "umûmen 
yoklamalarõ icrâ olunarak habshânede tûl-i müddet (14) karârsõz ve 
hükümsüz âdem kalmamasõ zõmnõnda cihât-õ müte"allikasõna dâimâ 
ihtârât-õ (15) lâzime icrâsõ ve müddet-i mahkûmelerini ikmâl eyleyenlerin 
usûlü vechle günü (16) gününe ihrâcõ husûslarõna ve müdîrlerin ma"lûmâtõ 
olmadõkca kimesnenin mahbes (17) ve mevkûß ara duhûl ve hurûc 
edememesine i"tinâ ve dikkat olunacakdõr.

(18) Otuz Be inci Mâdde: Sergardiyan dâimî sûretle gardiyanlarõn nîk 
ü bed mu"âmelâtõ (19) ve harekâtõna dikkatle müdîrlere ma"lûmât i"tâ ve 
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hidmet-i memûresini hüsn-i îfâ (20) edecek ve gardiyanlarõn sûret-i hareket 
ve idârelerini habshâne müdîri "ale%d-devâm (21) nazar ve dikkat altõnda 
bulunduracakdõr.

(22) Otuz Altõncõ Mâdde: Vaz"-õ kürek olunacak kesânõn sûret-i 
mahkûmiyyetlerine (23) dâir makâm-õ Sadâret-i "uzmâdan tastîr olunacak 
buyuruldular habshâne idâresine (24) verildi i anda o makûle mahkûmunu 
derhâl tersâne-i "âmireye göndermeye habshâne (25) müdîrleri mecbûrdur.

(26) Otuz Yedinci Mâdde: Mecâlis ve devâir-i sâire memûrlarõ da õldõkdan 
sonra ah âm (27) üzeri ve gece vakti mevâki" ve merâkizden jurnallerle 
gönderilecek e hâs

(Sayfa 694)

(1) Bâb-õ Zabtiyyede bulunacak nöbetci zâbitin mühürlü pusulasõyla 
muvakkaten tevkîfhâneye (2) kabûl olunacak ve ertesi günü jurnali kangõ 
meclis ve dâireye havâle olunur (3) ise oradan pusula alõnõb evvelki 
muvakkat pusula red edilecekdir.

(4) (Altõncõ Fasl Mutasarrõß ara Dâirdir)

(5) Otuz Sekizinci Mâdde: Mutasarrõß ar dâireleri dâhilinde bulunan 
mahallerin refâkatlerinde (6) bulunan "asâkir-i zabtiyye zâbitân ve neferâtõ 
ve teftî  memûrlarõ ile her yüzden (7) hüsn-i muhâfaza ve idâresine ve 
âsâyi  ve istirâhat-õ memleketin istikmâl ve istikrârõna (8) sarf-õ mesâ"î ve 
iktidâr eyleyeceklerdir.

(9) Otuz Dokuzuncu Mâdde: Mutasarrõß ar Mü îrlik makâmõndan havâle 
olunacak (10) ve kâimmakâmlõklardan vürûd edecek evrâk ve ashâb hukûk 
ve de"âvî tarafõndan (11) verilecek "arz-õ hâllerden meclise "âid olanlarõ 
meclise havâle ve sâirlerinin (12) tesviye-i îcâbâtõna i"tinâ edecek ve 
meclise ifâhen hiçbir i  havâle eylemeyecekdir.

(13) Kõrkõncõ Mâdde: Mutasarrõß ar katl ve sirkat ve sâir cinâyât-õ cesîme 
ve vukû"ât-õ (14) mühimme jurnallerinin birer sûretlerini derhâl Mü îrlik 
makâmõna irsâl eyleyeceklerdir.



35

(15) Kõrk Birinci Mâdde: Mutasarrõß ar her nev" cerâim ashâbõnõn bilâ-
ifâte-i vakt (16) ahz u giriftlerine i"tinâ ve dikkat eyleyeceklerdir.

(17) Kõrk kinci Mâdde: Katl ve sirkat-i cesîme vukû"unda mutasarrõß ar 
memûr irsâliyle (18) iktifâ etmeyib lede%l-hâce bi%z-zât "azîmet ve iktizâsõnõ 
icrâya müsâra"at (19) edeceklerdir.

(20) Kõrk Üçüncü Mâdde: Mutasarrõß ar yekdi eri dâiresinden celbi 
lâzõm gelen âdemleri (21) birbirleriyle do rudan do ruya bi%l-muhâbere 
celb ve irsâl eyleyeceklerdir.

(22) Kõrk Dördüncü Mâdde: Mutasarrõß ar dâireleri dâhilinde harîk 
vukû"unda der-"akab (23) yeti ib emr-i itfâsõna i"tinâ ve dikkat eyleme e 
memûrdur.

(24) Kõrk Be inci Mâdde: Mutasarrõß ar mevâdd-õ lâzimede Mü îrlik 
makâmõyla tahrîren muhâbere (25) edecek ve Meclis-i Temyîzden 
verilecek mazbatalardan Mahâkim-i Nizâmiyye Nizâmnâmesi (26) 
mûcibince ahkâmõ mezûniyyet dâiresinde olanlarõnõ icrâ ve mâ-fevkinde 
bulunanlarõnõ

(Sayfa 695)

(1) bâ-tezâkir-i mahsûsa mevkûß ar ile Mü îrlik makâmõna irsâl 
eyleyecekdir.

(2) Kõrk Altõncõ Mâdde: Üsküdar ve Beyo lu ve Çekmece mutasarrõß õklarõ 
habshânelerinin (3) muhâfazasõ mutasarrõß arõn nezâreti altõnda olmak 
üzere o mevki"de bulunan "asâkir-i (4) zabtiyyenin en büyük zâbitine ve 
nizâmnâme-i mahsûsî mûcibince sûret-i idâresi (5) habshâne müdîrine 
muhavveldir.

(6) (Yedinci Fasl Kâimmakâmlara Dâirdir)

(7) Kõrk Yedinci Mâdde: Kâimmakâmlõk meclislerinde görülecek 
de"âvîden Mahâkim-i (8) Nizâmiyyenin ta"yîn eyledi i habs cezâsõnõ 
icrâya kâimmakâmlar mezûndur bunlara dâir (9) meclislerden yapõlacak 

Der-Sa"âdet ve Mülhakâtõ dâre-i Zâbõta ve Mülkiyye ve 
Mahâkim Nizâmiyyesine Dâir Nizâmnâme



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

36

mazbatalar kâimmakâma verilerek kâimmakâmlar mezûniyyeti dâhilinde 
(10) bulunanlarõn îcâbâtõnõ icrâ ve mezûniyyetleri fevkinde habsi lâzõm 
gelen ashâb-õ (11) cürmî mazbatalarõyla berâber mutasarrõß õklara irsâl 
eyleyeceklerdir.

(12) Kõrk Sekizinci Mâdde: Kâimmakâmlõklar katl ve sirkat gibi 
cinâyât-õ cesîmeye mütecâsir (13) olanlarõ tevkîf etmeyerek tahkîkât-õ 
mümkineyi bi%l-icrâ meclisden yapõlacak (14) mazbatalarõyla berâber 
derhâl mutasarrõß õk merkezine göndereceklerdir.

(15) Kõrk Dokuzuncu Mâdde: Kâimmakâmlar dâireleri dâhilinde 
bulunan mahallerin refâkatlerinde (16) bulunan "asâkir-i zabtiyye zâbitân 
ve neferâtõ ve teftî  memûrlarõyla her yüzden (17) hüsn-i muhâfaza ve 
idâresine ve âsâyi  ve istirâhat-õ memleketin istikmâl ve istikrârõna (18) 
sarf-õ mesâ"î ve iktidâr edeceklerdir.

(19) Ellinci Mâdde: Kâimmakâmlar mutasarrõß ar tarafõndan havâle 
olunacak ve merkez (20) ve mevki"lerden taraß arõna vârid olacak evrâk ve 
ashâb hukûk ve de"âvî (21) taraß arõndan verilecek "arz-õ hâllerden meclise 
"âid olanlarõ meclise havâle (22) edüb sâirlerinin tesviye îcâbâtõna i"tinâ 
edecek ve meclise ifâhen hiç (23) bir i  havâle eylemeyecekdir.

(24) Elli Birinci Mâdde: Fatih ve Eyüb ve Adalar ve Kartal 
Kâimmakâmlõklarõ umûr-õ zâbõta (25) ve mülkiyyece do rudan do ruya 
Der-Sa"âdet ve Yeniköy ve Galata kâimmakâmlõklarõ (26) Beyo lu ve 
Beykoz Kâimmakâmlõ õ umûr-õ zâbõtaca Üsküdar Mutasarrõß õklarõna

(Sayfa 696)

(1) ve yalnõz Adalar ve Kartal ve Beykoz Kâimmakâmlõklarõ umûr-õ 
mâliyyece Mü îrlik Kâimmakâmõna (2) mürâca"at ve umûr-õ mülkiyye ve 
mâliyyede Vilâyet Nizâmnâmesinde kâimmakâmlarõn vezâiÞ  (3) hakkõnda 
olan nizâmâta tevfîk-i hareket edeceklerdir.

(4) Elli kinci Mâdde: Zabtiyye Mü îriyyetine ve mutasarrõf ve 
kâimmakâmlara verilecek (5) "arz-õ hâllerin kâffesi evrâk-õ sâire misillü 
birer defter-i mahsûsa kayd olunacakdõr.
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(6) ( kinci Bâb Mahâkim-i Nizâmiyyeye Dâirdir)

(7) (Birinci Fasl Mahâkim-i Nizâmiyyenin Sûret-i Te kîline 
Müte"allikdir) (*)

(8) Elli Üçüncü Mâdde: Zabtiyye Mü îriyyeti nezâretinde bulunan 
Mahâkim-i Nizâmiyyeden (9) Dîvân-õ Temyîz ile Der-Sa"âdet ve Beyo lu 
ve Üsküdar ve Çekmece Mutasarrõß õklarõnõn (10) Mecâlis-i Temyîzi ve 
kâimmakâmlõklarda bulunan De"âvî Meclislerinden "ibâretdir.

(11) Elli Dördüncü Mâdde: Dîvân-õ Temyîz bir reîs ile Müslim ve gayr-õ 
Müslim altõ a"zâ ve iki (12) mümeyyizden mürekkeb olub ma"iyyetinde bir 
ba kâtib ve bir ikinci kâtib ile iki (13) müstantîk ve bir kalem bulunacakdõr.

(14) Elli Be inci Mâdde: Kâimmakâmlõk De"âvî Meclisi bir reîs ile Müslim 
ve gayr-õ Müslim (15) dört a"zâ ve lüzûmu kadar ketebeden mürekkebdir.

(16) Elli Altõncõ Mâdde: Temyîz Meclisleri bir reîs ile Müslim ve gayr-õ 
Müslim altõ ar a"zâdan (17) ve müte"addid mümeyyizlerden mürekkeb 
olub ma"iyyetlerinde bir ba kâtib ve bir ikinci kâtib (18) ve lüzûmu kadar 
müstantik ve ketebe bulunacakdõr.

(19) ( kinci Fasl Dîvân-õ Temyîzin VezâiÞ ne Dâirdir)

(20) Elli Yedinci Mâdde: Dîvân-õ Temyîzin vazîfesi Mahâkim-i Nizâmiyye 
Nizâmnâmesinde (21) gösterildi i üzere vilâyât Dîvân-õ Temyîzlerinin 
mevâdd-õ cezâiyyece olan vezâiÞ nin (22) "aynõdõr.

(23) Elli Sekizinci Mâdde: Efrâd "aleyhinde gazeteler vâsõtasõyla vukû" 
bulan ne riyâtdan

(24) (*) Fî 20 Ramazan Sene 1288 (3 Aralõk 1871) târîhinde bâ-irâde-i 
seniyye tesîs buyurulan (25) Der-Sa"âdet Mahâkimi Nizâmnâmesi i bu 
birinci fasl ile ikinci ve üçüncü (26) faslda münderic ahkâmõ kâmilen fesh 
etmi dir.

Der-Sa"âdet ve Mülhakâtõ dâre-i Zâbõta ve Mülkiyye ve 
Mahâkim Nizâmiyyesine Dâir Nizâmnâme



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

38

(Sayfa 697)

(1) tahaddüs edecek de"âvîyi Matbû"ât Nizâmnâmesine tatbîkan rüyetle 
iktizâsõnõn (2) hükm ve i"lâmõ Dîvân-õ Temyîze "âiddir.

(3) Elli Dokuzuncu Mâdde: Dîvân-õ Temyîze havâle olunacak evrâk 
sõrasõyla ve numero (4) i âretiyle kaleminde bir defter-i mahsûsa kayd 
olunacakdõr i bu kayd mâddesi kaydõn (5) târîhini ve tarafeynin ism ve 
öhret ve tâbi"iyyet ve mahall-i ikâmetlerini ve da"vânõn (6) keyÞ yyetini 

beyândan "ibâret olacakdõr kaydõn numero ve târîhi varakanõn zahrõna (7) 
dahi nakl ve i âret edilecekdir.

(8) Altmõ õncõ Mâdde: Dîvân-õ Temyîze havâle olunacak mevâddõn evvel 
emirde Dîvânca (9) mümkin mertebe keyÞ yyet ve hakîkati anla õldõkdan 
sonra lâzõm gelenleri li-ecli%l-istintâk (10) esâs-õ tahkîkât gösterilerek 
mümeyyizlere havâle olunacakdõr.

(11) Altmõ  Birinci Mâdde: Dîvân-õ Temyîzde erbâb-õ cinâyet "aleyhinde 
müdde"î sõfatõnda (12) bulunmak üzere devlet nâmõna umûr-õ hukûkiyye 
ve kânûniyyeye vâkõf bir memûr bulunacakdõr.

(13) Altmõ  kinci Mâdde: Mümeyyizler havâle olunacak mevâddõn 
numerosunu ve tevkîf olunacak (14) e hâsõn ism ve öhret ve tâbi"iyyet ve 
ekl ve heyet ve cünha töhmetlerini (15) mücmelen bir defter-i mahsûsa 

ba"de%l-kayd refâkatlerinde bulunan müstantiklerle berâber usûl (16) ve 
nizâmõna tevfîkan mu"âmelât ve tedkîkât-õ istintâkiyyeyi icrâ edeceklerdir.

(17) Altmõ  Üçüncü Mâdde: Mümeyyizler memûr oldu u mevâddõn icrâ 
ve ikmâl ve tedkîkâtõnda (18) yapõlacak fezleke-i istintâkiyyeyi müstantik 
ve kâtibiyle berâber imzâ ve Dîvân-õ Temyîze (19) i"tâ edecek ve fezlekenin 
Dîvânda kõrâatõyla hîn-i müzâkere ve tarafeynin muvâcehe (20) ve 
muhâkemesinde fezlekede imzâsõ bulunan mümeyyiz hâzõr bulunacakdõr.

(21) Altmõ  Dördüncü Mâdde: Dîvân-õ Temyîze havâle olunacak cüzî 
ve küllî mâddelerin (22) tedkîkât-õ istintâkiyyesi icrâ olundukdan sonra 
mümeyyizlerin verecekleri fezlekenin (23) kõrâatõyla hükm olunmayõb 
tarafeyn ve mümeyyiz ve âhidler hâzõr bulundurularak muvâcehe (24) 
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ve muhâkemeleriyle tedkîkâtõ icrâ ve ikmâl olundukdan sonra hükm 
edilecekdir.

(25) Altmõ  Be inci Mâdde: Mahâkim-i Nizâmiyye Nizâmnâmesi 
ahkâmõnca habs cezâsõnõn

(Sayfa 698)

(1) nihâyet derecesi olan üç seneye kadar habs ve tevkîfe Zabtiyye 
Mü îriyyeti mezûn (2) oldu undan bunlar hakkõnda hükmü hâvî Dîvân-õ 
Temyîzden yapõlacak mazbatalar (3) Mü îrlik makâmõna i"tâ ve taraf-õ 
Mü îriyyetden iktizâlarõ icrâ olunacak ve bundan (4) edîd cezâyõ müstelzim 
cinâyât hakkõndaki mazbatalar Bâb-õ "Âlî%ye takdîm kõlõnacakdõr.

(5) Altmõ  Altõncõ Mâdde: Dîvân-õ Temyîzin mezûniyyeti dâiresinde rüyet 
ve hükm edece i (6) mevâddõn müdde"î ve mahkûmün "aleyhlerinin ism 
ve öhret ve tabi"iyyet ve sûret-i iddi"â ve cünha (7) ve töhmet ve târîh-i 
vürûd ve mevkûÞ yyetleri ve Cezâ Kânûnnâme-i Hümâyûnunun kangõ 
bendlerine (8) tatbîkan ne kadar müddetle habs ve tevkîÞ ne karâr verildi i 
muhtasaran gösterilerek (9) Bâb-õ "Âlî%ye takdîm olunmak içün beher 
mâh zîri mazbatalõ birer kõt"a jurnal (10) tanzîmiyle Mü îrlik makâmõna 
verilecekdir.

(11) Altmõ  Yedinci Mâdde: Dîvân-õ Temyîze havâle olunacak ve tesviye 
îcâbâtõyla (12) çõkarõlacak evrâk ve mezâbõt mu"âmelâtõnõn tanzîm 
ve tesviyesi ba kâtibin (13) nezâret ve ma"iyyetinde bulunan kalem 
ma"rifetiyle Vilâyet Nizâmnâmesinde gösterilen (14) usûle tatbîkan icrâ 
olunacak ve te vî  ve i ti â dan hâsõl olacak mesûliyyet (15) ba kâtibe 
"âid olacakdõr.

(16) Altmõ  Sekizinci Mâdde: Meclis-i Temyîzin vazîfesi Mahâkim-i 
Nizâmiyye Nizâmnâmesinde (17) gösterildi i vechle elviye Mecâlis-i 
Temyîzinin mevâdd-õ cezaiyyece olan (18) vazîfesinin "aynõdõr.

(19) Altmõ  Dokuzuncu Mâdde: bu nizâmnâmenin altmõ  birinci 
mâddesinden altmõ  (20) altõncõ mâddesine kadar mâddelerin ahkâmõ 
Temyîz Meclisleri hakkõnda dahi cârîdir.

Der-Sa"âdet ve Mülhakâtõ dâre-i Zâbõta ve Mülkiyye ve 
Mahâkim Nizâmiyyesine Dâir Nizâmnâme
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(21) (Üçüncü Fasl Kâimmakâmlõk De"âvî Meclislerine Dâirdir)

(22) Yetmi inci Mâdde: De"âvî Meclislerinin vezâiÞ  Mahâkim-i 
Nizâmiyye Nizâmnâmesinde (23) gösterildi i vechle kazâ De"âvî 
Meclislerinin mevâdd-õ cüziyyece olan (24) vezâiÞ nin "aynõdõr.

(25) Yetmi  Birinci Mâdde: De"âvî Meclislerinde dâimî sûretle birer 
müdde"î-i "umûmî (26) bulunmayub Meclis ma"iyyetinde bulunan teftî  
memûrlarõndan biri Meclisin tensîbi (27) üzerine lede%l-îcâb bu vazîfeyi 
îfâ eyleyecekdir.

(Sayfa 699)

(1) (Dördüncü Fasl Usûl-i Muhâkemâta Dâirdir)

(2) Yetmi  kinci Mâdde: Meclisler her gün evkât-õ mu"ayyenede rüyet-i 
mesâlih ile (3) i tigâl edecek ve reîsleri mevsim-i sayf ve itâda ya"ni altõ 
ayda bir kerre (4) gü âd ve hitâmõ sâ"atlerini bâ-i"lânnâme ta"yîn ve beyân 
eyleyecekdir.

(5) Yetmi  Üçüncü Mâdde: bu i"lânnâme halkõn anlayaca õ lisân ve 
"ibâre ile (6) bir varakaya yazõlõb dîvânhânelere ta"lîk ve gazetelere derc 
olunacakdõr.

(7) Yetmi  Dördüncü Mâdde: Meclisler i"lân olunacak vakt ve sâ"atde reîs 
tarafõndan (8) bilâ-tevakkuf gü âd olunub a"zâdan vaktiyle gelmeyenler 
olur ise haklarõnda ber-vech-i (9) âtî mu"âmele olunacakdõr.

(10) Yetmi  Be inci Mâdde: Meclislerin gü âdõnda a"zâdan biri "özr-ü 
makbûl beyân (11) etmeyerek hâzõr olmadõ õ hâlde reîs keyÞ yyeti zabt 
muhâkeme defterine kayd (12) etdirib kendüsüne derhâl bir da"vet 
tezkiresi irsâl ve yine vaktiyle gelmez ise (13) zabt defterine i âret ile bir 
tekîdnâme isbâl eyleyecekdir bununda bir eseri (14) görülemedi i hâlde 
sûret-i hâl kâimmakâmlõklardan bâ-mazbata mutasarrõß õklara (15) ve 
mutasarrõß õklardan Mü îriyyet makâmõna beyân kõlõnacakdõr.

(16) Yetmi  Altõncõ Mâdde: Cinâyetden münba"is hukûk-õ ahsiyye 
da"vâlarõnda müdde"î (17) ve müdde"â "aleyh taraß arõndan vekîl ta"yîn 
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edilebilir mevâdd-õ cezâiyye muhâkemesinde (18) müttehim bi%z-zât hâzõr 
bulunmak artõyla li-ecli%l-müdâfa"a bir vekîl bulundurabilecekdir.

(19) Yetmi  Yedinci Mâdde: Ta"yîn olunacak vekîlin mukayyed olmak 
üzere sûret-i resmiyyede (20) vâsîlik mühr veyâ imzâsõyla mensûb oldu u 
mahall-i resmîden musaddak (21) bir vekâletnâme ibrâz etmesi ve mutlakâ 
teba"a-i Devlet-i "Aliyyeden bulunmasõ lâzõm gelecekdir.

(22) Yetmi  Sekizinci Mâdde: Meclislerde rüyet olunacak de"âvîde reîs 
ve a"zâ (23) ve kâtib ve mümeyyiz ve müstantikler ve zâbitân ve neferât-õ 
"askeriyye vekâlet edemeyeceklerdir (24) fakat mahâkim huzûrunda kendi 
de"âvî-i ahsiyyeleriçün asâlet ve zevcelerine

(Sayfa 700)

(1) ve zevcelerinin vâlideynine ve kendilerinin âbâ ve ecdâd ve evlâd 
ve ahfâdõna vekâlet (2) edebilirler ve vasîsi bulunduklarõ eytâmõn o 
makûle de"âvî-i ahsiyyesini (3) bi%l-vesâye rüyet etdirirler ve o esnâda 
memûriyyet-i resmiyyeleri sõfatõnda bulunmazlar.

(4) Yetmi  Dokuzuncu Mâdde: Tarafeyn veyâ muhbirlerden birinin 
"özr-ü er"îye mebnî (5) bi%z-zât celb ve istintâkõ mümkün olamadõ õ hâlde 
bir mümeyyiz ve bir müstantik ve bir teftî  (6) memûru birlikde hânesine 
giderek takrîrini alõb zabt eder ve zabt (7) pusulasõnõ kendisine imzâ 
etdirdikden sonra bu memûrlarda imzâ edecek (8) ve mâdde-i mühimm 
oldu u hâlde a"zâdan biri dahi ta"yîn ve irsâl olunacakdõr.

(9) Sekseninci Mâdde: Reîs veyâhûd münâvebe anõn intihâbõyla a"zâdan 
biri (10) tarafeyni ve muhbirlerden iktizâ edenleri tertîb üzere isticvâb edib 
bu esnâda (11) di erleri müdâhale etmeyecek ve isticvâb eden zât suâllerini 
bitirdikden sonra (12) ister ise di erleri dahi def"-i mü ekkel edeceklerdir.

(13) Seksen Birinci Mâdde: Heyet-i meclisin sülüsânõ mevcûd olmadõkca 
müzâkerâta (14) mübâ eret olunamayacakdõr.

(15) Seksen kinci Mâdde: Bir da"vânõn rüyetinde tarafeynin sulh 
edilmelerine te ebbüs (16) olunmak câiz olamayõb nizâm ve kânûna 
tevfîkan rüyet ve hükm olunacakdõr.

Der-Sa"âdet ve Mülhakâtõ dâre-i Zâbõta ve Mülkiyye ve 
Mahâkim Nizâmiyyesine Dâir Nizâmnâme



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

42

(17) Seksen Üçüncü Mâdde: Bir da"vânõn rüyet ve muhâkemesinde henüz 
müzâkeresine (18) üru" olunmamõ  iken tarafeynden birisinin lehine 
veyâhûd "aleyhine bir gûne (19) rey beyânõndan ictinâb olunacakdõr.

(20) Seksen Dördüncü Mâdde: Esnâ-yõ muhâkemede reîs veyâhûd a"zâ-i 
husûsi (21) muhâtaba ve mübâhaseden ictinâb ile dâimâ "umûma hitâb 
eyleyeceklerdir.

(22) Seksen Be inci Mâdde: Hitâm-õ muhâkemede tarafeyn dõ arõ 
çõkarõlarak maslahat (23) hükm derecesine geldikde reîs a"zânõn reylerini 
toplayacakdõr.

(24) Seksen Altõncõ Mâdde: Reîs en sonra beyân-õ rey edecek ve reîs dâhil

(Sayfa 701)

(1) oldu u hâlde hukûk-õ ahsiyyede tesâvî-i ârâ vukû"unda reîsin 
bulundu u (2) taraf tercîh olunacakdõr.

(3) Seksen Yedinci Mâdde: Bir mâddeye a"zâ tarafõndan ittifâk veyâ 
ekseriyyet-i ârâ ile (4) rey verilir ve cinâyet mâddelerinde mücrimîn 
"aleyhinde ekseriyyet lâ-akall sülüsân-õ (5) ârânõn ittifâkõ i"tibâr olunur.

(6) Seksen Sekizinci Mâdde: Verilen hükmler derhâl zabt cerîdesine derc 
(7) olunub reîs tarafõndan tarafeyne teblî  kõlõnacakdõr.

(8) Seksen Dokuzuncu Mâdde: Reis hâzõr bulunmadõ õ hâlde a"zâdan en 
(9) kõdemlisi vekâlet edecekdir.

(10) Doksanõncõ Mâdde: Ekseriyyet ile hükm olunan de"âvî hakkõnda 
kendi reyi (11) munzamm olmayan reîs veyâhûd a"zâ bunu hâricden 
söylemekden memnû"dur.

(12) Doksan Birinci Mâdde: Esnâ-yõ muhâkemâtda meclislerin umûr-õ 
zâbõtasõ reîse (13) muhavveldir.

(14) Doksan kinci Mâdde: Muhâkemeler "alenî olacak istimâ"-õ 
muhâkeme içün (15) hâricden bulunacak kesân usûl ve âdâba ri"âyetle 
duracak ve reîs veyâ a"zâdan (16) biri tarafõndan isticvâb olunmadõkca 
sükût edecekdir bunun hilâfõ hareket (17) vukû"unda reîsin tenbîhine itâ"at 
etmeyen olur ise reîsin emriyle meclisden (18) tard olunacakdõr.
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(19) Doksan Üçüncü Mâdde: crâ-yõ memûriyyet esnâsõnda reîs ve a"zâ 
veyâ sâir (20) meclis memûrlarõnõn nâmusuna dokunmak veyâ bunlarõ 
ihâfe etmek gibi harekete (21) cesâret edenler reîsin emriyle derhâl tevkîf 
ve kânûnen cezâsõ tertîb olunacakdõr.

(22) Doksan Dördüncü Mâdde: Esnâ-yõ muhâkemede reîs ve a"zâ ve 
kâtib ve memûrîn-i (23) sâirenin mevzû" bahs olan mevâddan ba ka umûr 
ile i tigâli câiz (24) olamaz.

(25) Doksan Be inci Mâdde: Esnâ-yõ muhâkemede tarafeynin veyâhûd 
muhbirlerden birinin (26) reîse veyâhûd a"zâdan birine haÞ yyen bir ey 
söylemesi câiz olmayacakdõr.

(27) Doksan Altõncõ Mâdde: Müzâkerât-õ vâkõ"anõn zabtõ içün her 
meclisde birer zabt

(Sayfa 702)

(1) cerîdesi tutulacak ve i bu zabt cerîdelerinin her varakasõ numerolu (2) 
ve meclis mührüyle memhûr olmasõ lâzõm gelecekdir.

(3) Doksan Yedinci Mâdde: Her mâdde hakkõnda tahkîkât ve müzâkerât 
ve tarafeynden (4) ibrâz olunan evrâk hulâsasõyla ol günün târîhi ve 
tedkîkâta mebde olan (5) varakanõn numerosu ve mevcûd a"zânõn esâmisi 
evvel emirde bir varakaya (6) zabt ve ba kâtib tarafõndan temyîz ve tashîh 
olunub meclisce kõrâat ve kabûl (7) olundu u hâlde nihâyet yirmi dört 
sâ"at zarfõnda cerîde-i mahsûsuna (8) "aynõyla derc olunarak zîri reîs ve 
esnâ-yõ muhâkemede hâzõr bulunan a"zâ (9) ve ba kâtib tarafõndan imzâ 
olunacakdõr.

(10) Doksan Sekizinci Mâdde: Bir karârõn mazbatasõ tanzîm olundukdan 
sonra ol (11) karâra müte"allik mahkemede kalmasõ lâzõm gelen evrâk 
ba kâtib ma"rifetiyle (12) hõfz edilecekdir.

(13) Doksan Dokuzuncu Mâdde: Zabt varakalarõ yapõlacak mazbatalara 
esâs ittihâz (14) olunacak ve her mazbatanõn metninde jurnal ve "arz-õ 
hâlin târîh ve numero ve (15) meâli ve tarafeynin ism ve öhret ve mahall-i 
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ikâmet ve tâbi"iyyet ve san"at ve sõfatlarõyla (16) tahkîkât-õ vâkõ"anõn ve 
da"vânõn hulâsasõ ve esbâb-õ kânûniyyesiyle verilen (17) hükm ve karâr 
derc ve beyân kõlõnacakdõr.

(18) Yüzüncü Mâdde: Mazbata müsveddesi kaleme alõndõkdan sonra 
ba kâtibe i"tâ (19) olunacak ve ba kâtib meclisde kõrâatla kabûl olundu u 
hâlde meclis reîsiyle (20) berâber imzâ ederek tebyîz olunmak üzere 
kaleme verecekdir.

(21) Yüz Birinci Mâdde: Mazbatalar tebyîz ve reîs ve a"zâ tarafõndan 
temhîr (22) olundukdan sonra mevki"-i icrâya verilecek ve müsveddeler 
hõfz olunmak üzere (23) cem" olunarak her aylõ õ ayrõca teclîd olunacakdõr. 
Fî 21 Zi%l-ka"de Sene 1286 (22 ubat 1870).
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516

"Asâkir-i Zabtiyyenin Vezâif-i "Askeriyyesi Hakkõnda Ta"lîmât 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 5 ! Sayfa: 392)

(Sayfa 734)

(1) ("Asâkir-i Zabtiyyenin Vezâif-i "Askeriyyesi Hakkõnda 
Ta"lîmâtdõr) (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 6 ! Sayfa: 357)

(2) Birinci Mâdde: Zabtiyye neferâtõ kol vekîli ve mu"âvinlerinin ve kol 
vekîli (3) ve mu"âvinleri dahi neferâtõyla bölük a asõ ve mu"âvinlerinin ve 
anlar dahi bölükleriyle (4) tabur a alarõnõn ve i bu heyet münferiden ve 
müctemi"an alay beyinin vazîfe-i "askeriyyelerine (5) dâir ahvâllere rey 
ve kumandalarõna ve vazîfe-i mülkiyyelerinden dolayõ idâre-i zabtiyye (6) 
nizâmnâmesinin birinci mâddesinde muharrer oldu u üzere memûrîn-i 
mülkiyyenin (7) rey ve emirlerine tâbi"dir fakat memûrîn-i mülkiyye 
taraß arõndan efrâd-õ zabtiyyeye (8) havâle-i mesâlihde zâbitlerinin tavsîti 
me rûtdur.

(9) kinci Mâdde: Zabtiyye "askerinin kâffe-i harekâtõ "asâkir-i nizâmiyye 
usûlüne (10) tevfîkan mevzû" olub fakat tabur ve bölükleri müctemi"an 
müstahdem olmadõklarõ (11) cihetle tabur ta"lîmine mahall olmadõ õndan 
yalnõz kol takõmlarõyla ayak ve silâh (12) ta"lîmi tahsîl ve müctemi" 
olduklarõ yerlerde bölük ta"lîmi icrâ edeceklerdir.

(13) Üçüncü Mâdde: "Asâkir-i zabtiyye takõmlarõ hasbe%l-îcâb iki fõrkaya 
taksîm (14) ile ba ka ba ka mevki"lerde istihdâm olunduklarõ hâlde 
fõrkanõn birinde kol (15) vekîli ve di erinde mu"âvini bulunarak neferât-õ 
mevcûdeye kumanda edeceklerdir.

(16) Dördüncü Mâdde: Her bölü ün terekküb eyledi i takõmlar iki fõrka 

16  Birinci Tertip Düstur, C:II, s.734-740.
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olarak istihdâm (17) olunmak lâzõm geldikde birinci fõrkadaki takõmlarõn 
kumandasõ bölük a asõna (18) ve ikinci fõrkadaki takõmlarõn kumandasõ 
dahi bölük a asõ mu"âvinine muhavvel (19) olacakdõr.

(20) Be inci Mâdde: Her zabtiyye neferi derece derece mâ-fevkinde 
bulunan zâbitânõn (21) kendisine vukû" bulacak o emr ve tenbîhâtõnõ i bu 
ta"lîmâtda münderic olan (22) vezâif hakkõnda tamâmõyla derhâl infâz ve 
icrâ etme e mecbûrdur ve bu mecbûriyyet (23) birinci mâddede beyân 
kõlõnan zâbitânõn derece derece kâffesine âmildir.

(24) Altõncõ Mâdde: Hidmet üzerinde veyâhûd karagolda bulunan 
zabtiyye neferlerinin (25) behemahâl müsellâh olub palaskalarõnda dahi 
Þ enk bulunmak ve cümlesinin esliha

(Sayfa 735)

(1) ve elbisesi temiz tutulmak ve süvârî hayvanlarõ nâ-tüvân17 veyâ sakat 
olmamak lâzõm (2) oldu undan bunlarõn dâimâ teftî iyle noksanlarõ var ise 
tashîh ve ikmâli (3) birinci derecede bölük zâbitlerinin ve anlardan sonra 
tabur a alarõnõn ve alay (4) beyinin vezâif-i mahsûsasõndandõr ve bunlarõn 
icrâsõnda kusûr ve noksan (5) vukû" bulur ise cümlesi derece derece mesûl 
tutulur.

(6) Yedinci Mâdde: "Asâkir-i zabtiyyenin bulunduklarõ mevki" ve 
merkezlerde her gün (7) ah âm üzeri zâbitânõ tarafõndan yoklamasõ 
usûlü icrâ ve kendilerine (8) tenbîhât-õ lâzõme îfâ olunarak mevcûduyla 
memûriyyetde bulunan ve hasta olanlarõn (9) mikdârõnõ mübeyyen 
yevmiyye birer kõt"a jurnali bi%t-tanzîm ol mevki" ve merkezde bulunan 
(10) mülkiyye memûruna i"tâ kõlõnacakdõr.

(11) Sekizinci Mâdde: "Asâkir-i zabtiyyeye verilen esliha ve elbise lâ-
akall ayda (12) bir kerre zâbitân ma"rifetiyle mu"âyene olunarak esliha 
ve elbisesini zâyi" eden (13) ve kayõdsõzlõkla telef eyleyen olur ise esmânõ 
ma"â õndan kat" olunacakdõr.

17  Zayõf, kuvvetsiz. Bkz.: Ferit Devellio lu, Osmanlõca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 2006, s. 
810.
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(14) Dokuzuncu Mâdde: Zabtiyye "askerli ine yazõlacak neferâtõn 
kefîllerinden alõnan (15) senedler ve bunlarõn mu"âyenelerini mübeyyen 
verilecek "ilm ü haberlere ittihâz olunacak (16) defter-i mahsûsuna jurnal 
emînleri ma"rifetiyle bi%l-kayd bölük a alarõ nezdinde hõfz (17) olunacakdõr.

(18) Onuncu Mâdde: Müceddeden yazõlacak neferâta târîh-i tahrîrinden 
i"tibâren lâ-akall bir ay (19) kadar kol ve nöbet kâ"idesiyle usûl-i ihzâriyye 
herkes hakkõnda olunacak (20) mu"âmele ve hidmet-i sâire-i "askeriyye 
mümkün mertebe ta"lîm ve ta"rîf olundukdan sonra (21) o makûle i lerde 
istihdâm olunur ve bunun hilâfõ olarak mübtedî neferât (22) kullanõlacak 
ve bundan dolayõ bir gûne sû-i mu"âmele vukû" bulacak olur ise (23) zâbiti 
mesûl tutulur.

(24) On Birinci Mâdde: "Asâkir-i zabtiyyenin hukûmet mahallinde 
dâimâ topluca (25) bulunmalarõ lâzimeden olma la her yerde hukûmete 
mahsûs kona õn münâsib (26) bir mahalli bunlara bi%t-tahsîs "asâkir-i 
merkûme orada ikâmet etdirilmek ve mevcûdun (27) nõsfõ dâimâ kolda ve 
karagollarda ve nõsf-õ di eri hukûmet mahallinde bulundurulmak

(Sayfa 736)

(1) lâzõm gelir zâbitân ve neferâtdan yerli ve müteehhil olanlara "alâ 
tarîkü%l-münâvebe18 haftada (2) birer gece hânelerine ruhsat verilecekdir.

(3) On kinci Mâdde: "Asâkir-i zabtiyye zâbitân ve neferâtõnõn vak" ve 
nâmuslarõnõ (4) münhall olan mahallere duhûl ve ikâmet eylemeleri ve 
mahbûs ile görü üb lakõrdõ (5) etmeleri memnû" oldu undan buralarõna 
zâbitânõ taraß arõndan müstemirren dikkat (6) ve nezâret olunacakdõr.

(7) On Üçüncü Mâdde: Zabtiyye zâbitân ve neferâtõ kavânîn ve nizâmât-õ 
Devlet-i (8) "Aliyyenin ta"yîn eyledi i ahvâlden dolayõ her mahalle duhûle 
mezûn olub (9) fakat mesâlih-i "âdiyyede lede%l-iktizâ kâ"ide-i mer"iyyesi 
mûcibince imâm ve muhtâr (10) veyâhûd ahâlî-i mu"teber ve ihtiyârâtdan 
bir iki âdem alõnmadõkca hiç kimsenin (11) hânesine ve hânesi hükmünde 
olan harîmine girmeleri kat"iyyen memnû"dur.

18  Nöbet yoluyla, nöbetle e. Bkz.: Ferit Devellio lu, Osmanlõca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 
2006, s. 26.
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(12) On Dördüncü Mâdde: "Asâkir-i zabtiyye zâbitân ve neferâtõ 
kendilerini her hâlde (13) nizâmât-õ mahsûsa ve âdâb ve terbiye-i 
"askeriyye tahtõnda bulundurub eref (14) ve ân-õ "askerîye münâkõz tarz 
ve tavõrdan ve memûrîn ahâlî haklarõnda sû-i (15) mu"âmeleden begâyet 
tevakkî ederek bir yerde zâbitân-õ "askeriyye ve memûrîn-i mülkiyyeye 
(16) tesâdüf etdikleri hâlde merâsim-i ihtirâmiyyeyi icrâ edeceklerdir buna 
muhâlif (17) hareket edenler hakkõnda kânûnen mücâzât-õ tekdîriyye icrâ 
olunur.

(18) On Be inci Mâdde: Neferât-õ zabtiyyeden biri gerek zâbitânõn ve 
gerek memûrîn-i (19) mülkiyye ve sâireden birinin hidmet-i zâtiyyesinde 
veyâ vâlî ve mutasarrõf ve kâimmakâm (20) ve müdîrden ve kendi 
zâbitlerinden mâ"adâ bir memûrun ma"iyyetine tahsîs edilmek (21) veyâhûd 
birlikde hânesine gidib gelmek ve süvârî bâr-gîrleri hidmet-i sâirede (22) 
kullanõlmak memnû" olma la o makûle ahvâlden birinin vukû"unda neferin 
âhere (23) hidmet etdi i günlerin ma"â õ kat" ile debboya alõnõr ve emr ve 
cebr ile (24) istihdâm olunmu  ise âmirine tazmîn etdirilir.

(25) On Altõncõ Mâdde: Süvârî ve piyâde "asâkir-i zabtiyyeden hidmet-i 
mahsûsa (26) ile bir mahalle gönderilecek olanlara mevki" ve maslahatõn 
îcâbõna göre zâbitânõ (27) taraß arõndan bir müddet ta"yîn olunarak bir 
günde görülüb "avdet olunabilecek

(Sayfa 737)

(1) bir i  içün birkaç günler lüzûmsuz veyâ "özürsüz köylerde ve urada 
burada (2) gezib kalanlar mesûl tutulub eyyâm-õ tâ"tîliyyeleri ma"â  ve 
ta"yînâtõ kat" (3) ve tevkîf olunaca õndan silk-i zabtiyyede bulunanlar 
mesâlih-i memûriyyetlerini (4) müsâra"aten îfâya bezl-i mesâ"î eyliyecekler 
ve bu vesîle ile memûr olduklarõ (5) i lerini ikmâl etmedikce "avdet 
etmeyeceklerdir.

(6) On Yedinci Mâdde: "Asâkir-i merkûmeden nizâm ve âsâyi i veyâhûd 
efkâr-õ (7) ahâlîyi münhall bir ey i iden olur ise hemân zâbitleri ma"rifetiyle 
oranõn (8) mülkiyye memûrlarõna bildireceklerdir ve neferâtdan biri 
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mezûnen bir yere gider iken (9) bi%t-tesâdüf görece i vukû"âtõ o civarda 
bulunan mevki" zâbitine hemân (10) ihbâr etmeye mecbûrdur.

(11) On Sekizinci Mâdde: "Asâkir-i zabtiyyenin kazâ ve karyelerde 
meccânen ahâlîden (12) yem ve yiyecek almalarõ ve taleb etmeleri 
kat"iyyen ve kânûnen memnû" oldu undan ve köylerde (13) ve hâric-i 
kasabada bulunan hanlarda gece kalacak süvârî ve piyâde neferât içün (14) 
mekûlât ve yem Þ yâtõ takdîr ve i"lân kõlõnaca õndan ana tatbîkan kâffe-i 
zâbitân (15) ve neferât masraß arõnõn tediyesine mecbûrdur.

(16) On Dokuzuncu Mâdde: "Asâkir-i zabtiyyenin zâbitânõyla efrâdõndan 
umûr-õ zâtiyyesi (17) içün mahall-i âhere "azîmete mezûniyyet istiyenlere 
gidecekleri mahallerin kurb (18) ve bu"duna ve îcâb-õ maslahõna göre bir 
haftadan nihâyet iki mâha kadar olmak (19) ve beher bölükden bir zâbit 
ve be  neferi tecâvüz etmemek üzere ruhsat i"tâ (20) olunur u müddetde 
yalnõz ta"yînâtõ Hazîne-mânde edilerek "avdetinde ma"â õ (21) verilir ve 
iki aydan ziyâde ruhsata muhtâc olanlar vâlîlere mürâca"at ve müddet-i 
(22) kâÞ ye ile tahsîl-i mezûniyyet ederler mezûniyyetini tecâvüzle alay 
veyâ tabur (23) veyâ bölü üne "avdet etmeyenlerin tecâvüz eden müddet 
içün bi%l-hesâb ma"â õ kesilir.

(24) Yirminci Mâdde: Neferât-õ zabtiyyenin lâzõmü%l-tesviye umûr-õ 
zâtiyyeleri zuhûrunda (25) zâbitlerinden ruhsat aldõkdan sonra gidib 
tesviye edeceklerdir.

(26) Yirmi Birinci Mâdde: Gerek ta"kîb-i e kiyâ ve gerek sâir bir 
memûriyyeti icrâ içün (27) "asâkir-i merkûme müctemi"an ve münferiden 
ta"yîn ve irsâl olunduklarõ mahallerde ahâlîyi

(Sayfa 738)

(1) hiçbir sûretle iz"âc ve õzrâr veyâhûd taharrî ve ihzârõna memûr olduklarõ 
(2) âdemler içün mensûbât müte"allikâtõnõ bi-gayr-õ hakkõn icbâr etmekden 
ziyâdesiyle ictinâb (3) edecek ve kâtil ve sârik ve kõtâ"-õ tarîk ve cârih 
makûlelerinden mâ"adâsõnõ gerek (4) karyeden kasabaya ve gerek çar udan 
hukûmet kona õna îsâl esnâsõnda ba lamayacak (5) ve ba layacaklarõ 
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âdemlere yalnõz ba dan ba ka darb ve sâir gûne mu"âmele-i tahkîriyye (6) 
ve ta"zîbiyye vukû"a getirmeyeceklerdir.

(7) Yirmi kinci Mâdde: Bir kazâ dâhilinde e kõyâ zuhûr etdi i vakt gerek 
ol kazâdan (8) ve gerek bi%l-muhâbere hem-hudûd olan di er kazâlardan 
lüzûmu mikdâr "asâkir-i zabtiyye (9) tertîb ve tesvîkiyle her tarafdan emr-i 
ta"kîb ve istîsâle müsâra"ata i"tinâ olunacak (10) ve lüzûmu hâlinde bir 
kazânõn "asâkir-i zabtiyyesi di er kazâ hudûdunu (11) tecâvüz ederek 
ve oralarda bulunacak "askerle dahi birle ib yekdi erine mu"âvenet (12) 
eyleyerek hemân tutuluncaya kadar e kõyânõn arkasõ bõra õlmayacakdõr.

(13) Yirmi Üçüncü Mâdde: "Asâkir-i zabtiyyeden birisi veyâhûd birkaç 
neferi îfâ-yõ (14) memûriyyet eder iken bir gûne mü kilâta u radõklarõ vakt 
kuvve-i nizâmiyye (15) tarafõndan mu"âvenet-i muktezîye icrâ olunacakdõr.

(16) Yirmi Dördüncü Mâdde: "Asâkir-i zabtiyye muhâfaza-i emniyyet-i 
"umûmiyyeye memûr (17) oldu undan "asâkir-i nizâmiyye-i âhâneden 
dahi birisi veyâhûd birkaç neferi (18) bir gûne uygunsuzlukda bulunduklarõ 
vakt "asâkir-i zabtiyye kendilerini men" ile (19) lüzûmu hâlinde alub en 
yakõn "asâkir-i nizâmiyye karagolhânesine teslîm edece i gibi (20) öyle 
uygunsuzlukda bulunacak "asâkir-i zabtiyye dahi "asâkir-i nizâmiyye 
tarafõndan (21) görüldükde kezâlik men" ile berâber en yakõn zabtiyye 
karagolhânesine teslim (22) kõlõnacakdõr.

(23) Yirmi Be inci Mâdde: "Asâkir-i zabtiyye zâbitân ve neferâtõ ta"lîmât-õ 
mahsûsasõna (24) ve tatbîkan itfâ-yi harîke ve gerek harîk zuhûr eden 
mahallden ve gerek civar hânelerden (25) çõkarõlacak her nev" e yânõn 
zâyi" etdirilmemesine i"tinâ ve dikkat eyleyeceklerdir.

(26) Yirmi Altõncõ Mâdde: "Asâkir-i zabtiyye zâbitân ve efrâdõ vazîfe-i 
mülkiyye (27) ve askeriyyelerini icrâ esnâsõnda bir âdem hakkõnda sû-i 
mu"âmele ederler ve ücret nâmõyla ve nâm-õ âherle
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(Sayfa 739)

(1) azucuk para alurlar ise kânûnen nev"-i töhmete terettüb eden cezâ dâire-i 
mezûniyyet (2) hâricinde dahi olsa nizâmõna tevfîkan muhâkemesi rüyet 
olundukdan sonra (3) derhâl vâlîlerin emriyle mevki"-i icrâya konulur.

(4) Yirmi Yedinci Mâdde: "Adem-i itâ"atle zâbitini darba veyâhûd 
müddet-i mu"ayyenesini (5) ikmâl etmeksizin Þ râra cüret edenler bölük 
veyâhûd taburu nezdinde muhâkemeleri (6) icrâ kõlõnarak ta raca vâlî 
ve mutasarrõß ar taraß arõndan ve Der-Sa"âdet%ce Zabtiyye (7) Mü îrli i 
cânibinden bi%l-istîzân karâr-õ muhâkeme tasdîk etdirildi inden sonra 
(8) ah âm yoklamasõ icrâ olunur iken neferât içinde on be  de nekden 
altmõ  (9) de ne e kadar urulur darb cezâsõnõn icrâsõ müttehimin ol emrde 
tabîbe (10) irâesiyle darba kâbiliyyetinin tahakkukuyla me rûtdur darba 
mütehammil olmadõklarõ tebeyyün edenler (11) hakkõnda beher de nek 
içün iki gün habs cezâsõ icrâ kõlõnõr.

(12) Yirmi Sekizinci Mâdde: Vazîfe-i "askeriyyeden dolayõ kusûr 
ve töhmetleri vukû" bulan (13) neferâtõn muhâkemeleri bölük a alarõ 
ile mu"âvinlerinin ve kol vekîli ve mu"âvini ile (14) jurnal emînlerinin 
muhâkemeleri dahi tabur a alarõ ma"rifetiyle zâbitân (15) huzûrunda 
ve bölük a asõ ve mu"âvini ve tabur a asõ gibi büyük zâbitânõn (16) 
muhâkemeleri dahi alay beyi ma"rifetiyle Alay Meclisinde rüyet olunub 
hukûmet (17) memûrlarõnõn inzimâm-õ reyleriyle iktizâlarõ icrâ olunur.

(18) Yirmi Dokuzuncu Mâdde: Kânûn-õ Cezânõn ta"yîn eyledi i ahvâl 
derecesinde olmayub (19) yalnõz vazîfe-i "askeriyyelerini îfâdan bilâ-"özr 
imtinâ" eden veyâhûd icrâsõnda (20) "amden kusûr eyleyen ve köylerde ve 
mahall-i sâirede mekûlât ve yem bahâsõnõ Þ yât-õ (21) maktu"asõ üzere îfâ 
etmeyen ve salâhiyyet ve memûriyyeti olmayarak birinin (22) hânesine 
veyâ haremi hükmünde olan havlusuna bilâ-ruhsat giren ve ahvâl-i (23) 
mezmûmede bulunan ve hidmet ve vazîfesinin müsâid olmadõ õ icrââta 
müdâhale (24) eyleyen zâbitân ve neferât bir günden bir haftaya kadar 
habs edilir ve i bu ef"âl (25) ve ahvâlden bir gûne zarar terettüb etmi  ise 
o dahi tazmîn etdirilir.
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(26) Otuzuncu Mâdde: Neferât-õ zabtiyye ile kol vekîli ve mu"âvinlerinin 
i bu ta"lîmât (27) ile zabtiyye nizâmnâmesinin mevâdd-õ muhtelifesinde 
beyân olunan harekâta cüretlerinden (28) dolayõ ma"â larõnõn kat"õ ve 
kendilerinden tazmîn ahzi lâzõm geldikde

(Sayfa 740)

(1) bölük a alarõ ve mu"âvinleri tarafõndan ol bâbda verilecek takrîrler 
vilâyetlerde (2) zabtiyye alayõ meclislerinde ve livâlarda tabur meclislerinde 
rüyet edilerek lâ-hakk (3) olacak hükmler üzerine kat"iyyen îcâbâtõ icrâ 
kõlõnõr ve bundan ziyâde cezâ-yõ (4) mûcib hareketler vazîfe-i "askeriyyeye 
müte"allik ise mütecâsirleri bi%l-istintâk (5) jurnalleri tabur a alarõna 
gönderilir ve vazîfe-i mülkiyyeden ve ahvâl-i sâireden (6) dolayõ müttehim 
olanlarõn îcâb eden mecâlis ve mahâkimde muhâkemeleri görülmek üzere 
(7) derece-i töhmetleri tabur a alarõna ve en büyük hukûmet memûruna 
tebli  kõlõnõr. Fî 15 S. Sene 1287 (17 Mayõs 1870).
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Es"âr Meclisi

619

Bab-õ Zabtiyede Esar Meclisi Te kiline Dair
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 6 ! Sayfa: 401)

(1) Bu kerre ber-muktezâ-yõ irâde-i seniyye Nezâreti la v ile cânib-i 
zabtiyyeye havâle buyurulan ihtisâbõn umûr-õ müteferri"asõndan en akdem 
ve ehemmi bi%l-cümle sekene-i Dârü%l-Hilâfetü%l-"Aliyyenin tedârüküne 
muhtâc olduklarõ erzâk ve kömür ve hatab ve sâire-i mukteziyyenin (2) 
vakt ü zamânõyla götürülüb verilecek narh üzerine satdõrõlmasõ ve i bu 
narh mâddesinde ma"delet-i seniyye itkizâsõnca gerek tüccâr ve esnâf ve 
gerek mü terilere bir gûne gadr vukû"a getürülmemesi esbâb ve vesâilinin 
istihsâl (3) ve istikmâli husûsu olub ancak öteden berü tüccâr ve esnâf 
mâlõna vaz" olunan Þ yât asl mahallî Þ yâtõyla masârifât-õ nakliyye ve sâiresi 
bilinib de ma"lûm üzerine narh verilmedi inden pek de tesîrât olamadõ õna 
ve böyle emr-i mechûlde (4) müttehim bulunanlara mücâzât olunmasõ dahi 
ittihâz buyurulan usûl-i "âdileye mugâyir olageldi ine ve el-hâletü hâzihi 
lonca odalarõnda kethüdâlar ile berâber esnâfa dâir bir takõm mesâlih 
rüyet ve tesviye olunmakda ise de ekser vakitde miyânelerinde ta"alluk 
gayreti (5) zuhûra gelmesinden ve her bir esnâfa baya õ mekel mu"âmelesi 
olunmasõndan dolayõ bu gidi de dahi hakkâniyyet görülemedi i misillü 
netîce-i dühûr ve ezmân olan "asr-õ füyûzât-õ hasr-õ hazret-i Mülkdârîde 
kâffe-i umûr ve mesâlih kavânîn-i mevzû"a-i (6) "âdileye tatbîkan müretteb 
olan mecâlis-i "adîdenin müzâkerât-õ nâfõ"asõyla icrâ buyurulmakda olub bu 
erzâk mâddesi ise a"lâdan âdetâya râci" umûr-õ mu"tenâdan bulundu una 
mebnî sâye-i muvaffakiyyet-vâye-i cenâb-õ Mülûkânede bundan böyle 
husûsât-õ (7) muharrere dahi bir hüsn-i nizâm tahtõna girüb verilecek narhda 
tesîrât olmak ve icrâ kõlõnacak mücâzâtda haklõ bulunulmak içün Bâb-õ 
Zabtiyyede tahsîs kõlõnacak mahallde Meclis-i "Umûmî-i Zabtiyyenin bir 

19  BOA, . MVL, 217-7256.
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u"besi olmak üzere (8) Es"âr Meclisi nâmõyla bir meclis tertîbi ve i bu 
Meclisin reîsi bilinmek vechle ashâb-õ ma"lûmât ve reviyyetden bir zâtõn 
es"âr müdîri nasbõ ve bununla berâber Meclis-i Zabtiyye a"zâsõndan dahi 
birkaç zât tefrîki ve üç (9) nefer de kâtib ta"yîniyle bunlarõn dâimî sûretde 
Meclis-i mezkûra memûr buyurulmasõ ve haftada üç gün tüccâr ve esnâfõn 
mu"teberânõndan dahi a"zâ hükmünde olarak iki er âdem bulunmasõ ve 
i bu Meclisin cümle-i umûrundan (10) en akdem ve elzemi her nev" e yâ 
Þ yâtõnõn evvel-be-evvel tüccârandan ve sâir lâzõm gelenlerden tahkîki ve 
ba"zõlarõnõn dahi iktizâsõna göre mahallerinden isti"lâmiçün evâmîrnâme-i 
sâmî istihsâli ve gelecek cevâblarda (11) bir gûne übhe vukû"unda 
memûr-õ mahsûs irsâliyle icrâ-yõ tahkîkâta lüzûm göründü ünün bilâ-
tehîr Meclisce bâ-mazbata ifâde ve istîzânõ sûretleri oldu undan vücûda 
müte"addide-i mezkûre ile tahkîkât-õ îcâbiyye icrâ ve ikmâl olundukdan 
(12) ve mahallî Þ yâtõ üzerine her bir eyin masârifât-õ nakliyye ve sâiresi 
ve esnâfca lâzõm gelen ticâreti dahi bi%t-tezekkür "ilâve kõlõndõkdan sonra 
verilecek narhõn i"lân olunmasõ ve cenâb-õ Hakk an be an müzdâd ve 
Þ râvân (13) buyursun Memâlik-i Mahrûse-i Hazret-i âhânede her nev" 
mahsûlât ve erzâk ve e yâ husûle geldi i ve mahallerinde bahâsõ dahi pek 
ehven oldu u hâlde ashâbõ tarafõndan Der-Sa"âdet%e gönderilib ticâret-i 
hâsõlaya kendüleri (14) nâil olmak usûlünü bilmediklerinden Meclis-i 
mezkûr tarafõndan bunlarõn u sõraya girmeleri hakkõnda sûret-i mümkine-i 
hasene dü ünülerek mu"amele-i ahz ve i"tânõn muhtekir20 tâifesinin yed-i 
inhisârõndan istihlâsõyla (15) bir kâide-i cedîde istihsâl kõlõnmasõ ve mezkûr 
lonca odalarõna i  bõrakõlmayarak esnâf-õ merkûmeye dâir kâffe-i mesâlihin 
Meclis-i mezkûrda kânûn-õ "adl ve hakkâniyyete tevfîkan rüyet ve tesviyesi 
vecîbe-i umûrdan olub (16) u kadar ki esnâfõn cümlesi Meclis-i mezkûrdan 
verilecek narh mûcibince harekete mecbûr ve hilâfõnda bulunduklarõ 
hâlde âtîde beyân-õ ibtidâr olunacak usûl üzere mesûl olacaklarõndan her 
bir sõnõfdan Meclis-i mezkûra (17) alõnacak a"zâya nihâyetde bir diyecek 
bulamamak içün miyânelerinde bi%l-ittifâk intihâb etdikden ba ka kavl 
ve Þ "llerini makbûl tutacaklarõnõ mübeyyin beherinin yedine cümle-i 

20  htikar yapan, yolsuz kazanç elde eden, vurguncu, istifçi.  Bkz.: Ferit Devellio lu, Osmanlõca-Türkçe 
Ansiklopedik Lûgat, Ankara 1997, s. 675.
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müte"allikalarõ tarafõndan memhûr ve mümzâ birer kõt"a intihâbnâme 
(18) vermeleri dahi bir nizâm-õ mahsûs ittihâz olunarak bi-lutÞ hî te"âlâ 
i"âne-i mazhariyyet mevhûbe-i halîle-i hazret-i ehin âhî ve imâle-i 
himem-i "aliyye-i cenâb-õ vekâlet-penâhîleriyle u Meclisin tertîbiyle 
minvâl-i me rûh üzere verilecek (19) narhõn i"lânõndan sonra umûr-õ 
"umûmiyye-i zabtiyye içün bi%z-zât çâkerleri dola makda oldu undan i bu 
es"âr mâddesine dahi zâten bakõlacak ise de es"âr müdîri dahi mahsûsen 
çâr-sû ve esvâkõ dola arak (20) ve bi%l-münâvebe a"zâ-yõ meclisden birer 
zât gezerek Þ yât-õ mevzû"adan ziyâdeye ey satdõrõlmamasõna ve "ayâr-õ 
vezn mâddesine nezâret olunarak hilâf-õ usul ziyâdeye satan ve dirheminde 
noksân (21) veren olub da tutulub götürülür ise def"a-i evvelîde yalnõz 
bir tenbîh ile iktifâ olunub def"a-i sâniyede üç ve sâlisede on gün mahbes 
ilkâsõ ve def"a-i râbi"ada artõk mürtekib-i musirr demek olaca õndan 
kezâlik (22) on gün habsinden mâ"adâ u müddet içinde dükkânõ dahi 
kapatdõrõlõb ticâretine naksõ îrâsõ mu"âmelesiyle mücâzâta sezâ görülmesi 
ve i bu mücâzâtõn imdiki gibi asl mütecâsiri olan ustalarõ bõrakõlõb da 
dest-gâh-dâr (23) ve çõrâk makûlelerini bilâ-müddet ri tehâneye irsâli 
sûretiyle icrâsõnda dahi ez-her cihet haksõzlõk bulundu undan bunlardan 
sarf-õ nazarla asl ustalarõ hakkõnda yapõlmasõ ve ba"de Meclis-i mezkûrun 
sâir teferru"âtõ dahi (24) bi%t-tezekkür "arz ve istîzân olunmak üzere 
mevâdd-õ me rûha nezd-i "âlî-i dâverîlerinde rehîn-i tensîb buyuruldu u 
hâlde Meclis-i Zabtiyye A"zâsõndan zzetlü Ra id Efendi bendelerinin 
riyâsetle berâber müdîrlik-i mezkûre ve yine a"zâdan (25) Hasan Bey ve 
Ali A a ile Atõf Bey ve smail Efendi ve bu sõrada el-hâletü hâzihi müretteb 
bulunan hân meclisince bir i  kalmayaca õndan Meclis-i mezbûr memûru 
Hacõ TevÞ k Efendi bendelerinin dahi mezkûr Es"âr (26) Meclisine nakl 
ve ehliyyet-i müsellemelerine mebnî Tahir Pa a merhûmun kethüdâsõ 
Istabl-õ "Âmire Müdîri pâyelülerinden zzetlü Mustafa A a ve Akil Bey 
ile müteveffâ-yõ mü ârünileyhin mahdûmu brahim Bey ve Rikâb-õ (27) 

âhâne kapucuba õlarõndan Abdullah A a ve müteveffâ Mustafa Beyzâde 
rütbe-i râbi"a ashâbõndan Hacõ Arif Bey kullarõnõn mücedded sûretle 
icrâ-yõ memûriyyetleriyle ihtisâb memûrlarõndan terk-i (28) hidmet edüb 
Meclis-i mezkûrun te kîli mülâbesesiyle yerlerine âherlerinin ta"yîn ve 
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istihdâmõna lüzûm kalmamõ  olanlarõnõn ma"â -õ münhalleri bulunan ber-
mûcib pusula-i merbûte on dokuz bin altõ yüz (29) guru dan on yedi bin altõ 
yüz guru unun müdîr ve a"zâ-yõ mûmâileyhümden iktizâ edenler ile sâire-i 
lâzimeye tahsîsi ve ihsân ve kusûr iki bin guru unun nef"an li-Hazîne tevkîf 
(30) buyurulmasõ ve fukarât-õ muharrereden îcâb edenlerinin Takvîm-i 
Vakâyi" ve Cerîde-i Havâdis nüshalarõ ve elsine-i mütenevvi"a gazetelerine 
derciyle herkese bildirilmesi ve sâlifü%l-beyân erzâk mâddesinin (31) her 
tarafa olan ta"alluku münâsebetiyle mecâlis-i sâire-i münâsibeden dahi 
birer zâtõn haftada iki veyâhûd bir gün mezkûr Es"âr Meclisine ta"yîn 
buyurulmasõ matlûb ve mültezim-i "âlî olan asâyi -i "ibâdõn (32) husûleti 
mûcib ve cümleden taraf-õ câmi"ü%l-mecd ve%l- eref hazret-i Zillullâhî 
içün da"vât-õ hayriyye isticlâbõnõ müstevcib olaca õ mütebâdir-i hâtõr-õ 
"ubeydânem olmu  ise de iktizâsõnõn icrâsõ (33) mutlakâ irâde-i "aliyye ve 
müsâ"ade-i seniyye-i cenâb-õ Sadâret-penâhîlerine mütevakkõf bulunmu  
olma õn ol bâbda ve her hâlde emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. 
Fî 3 . Sene (12)67 (3 Haziran 1851).

(Mühür)

*

(1) Zabtiyye Mü îri Devletlü Pa a hazretlerinin Meclis-i Vâlâya i"tâ 
buyurulan bir kõt"a takrîrin hulâsa-i meâlinde cânib-i Zabtiyyeye nakl ve 
ihâle buyurulmu  olan umûr-õ ihtisâbiyye teferru"âtõndan bulunan erzâk ve 
kömür ve hatab ve sâir e yâ-yõ mukteziyyenin (2) sâye-i muvaffakiyyet-
vâye-i hazret-i âhânede tüccâr ve esnâf üzerine olacak asl mâl ve masraf 
ve ticâreti bi%t-tahkîk ma"lûmât-õ sahîha hâsõl oldukdan sonra narh lâzõmõ 
verilmek ve ziyâdeye satan ve eksik verenlere olunacak mu"âmele 
usûl-i "âdileye (3) tevfîkan icrâ kõlõnmak üzere Bâb-õ Zabtiyyede Es"âr 
Meclisi nâmõyla bir meclis te kîl olunarak dirâyet-i zâtiyyesi cihetiyle 
Meclis-i Zabtiyye a"zâsõndan " zzetlü Ra id Efendi bendelerinin riyâset 
sûretiyle es"ar müdîri ve Meclis-i mezkûr a"zâsõndan ve sâireden (4) 
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ba"zõ münâsib bendelerinin a"zâ ve dâimî sûretde üç nefer kâtib ta"yîniyle 
bunlarõn Meclis-i mezkûra memûriyyetleri bi%l-icrâ i"tâsõ lâzõm gelecek 
ma"â larõnõn ihtisâb memûrlarõndan terk-i hidmet edüb i bu Meclisin 
te kîli cihetiyle (5) yerlerine âherlerinin istihdâmõna lüzûm kalmamõ  
olanlarõn münhall ma"â larõndan tesviyesi ve Meclis-i mezkûrda haftada üç 
gün tüccâr ve esnâfõn mu"teberânõndan a"zâ hükmünde olarak iki er âdem 
bulunmasõ ve erzâk mâddesinin her tarafa (6) ümûlü cihetiyle mecâlis-i 
sâire-i münâsibeden dahi haftada iki veyâhûd bir gün birer zâtõn ta"yîn 
buyurulmasõ ve Meclis-i mezkûrun teferru"ât-õ sâiresi ba"de "arz ve istîzân 
olunmak üzere fukarât-õ mündericeden îcâb edenlerinin Takvîm-i (7) 
Vakâyi" ve Cerîde-i Havâdis ve elsine-i mütenevvi"a gazetelerine derciyle 
i"lân kõlõnmasõ menût-õ rey-i "âlî idü i inhâ ve i "âr kõlõnmõ  olub vâkõ"â 
i bu narh mâddesi umûr-õ ihtisâbiyyenin ehemm ve akdemi olarak tesîrât-õ 
matlûbesi erzâk (8) ve e yânõn asl mâl ve masrafõ hakkõnda ma"lûmât-õ 
sahîha husûlüyle verilecek narhõn usûl-i "adâlet ve hakkâniyyete tatbîkan 
vaz" olunmasõna mevkûf oldu undan bunun icrâõ içün ol vechle meclis 
te kîli yolunda ve münâsib (9) ve sâye-i "inâyet-vâye-i hazret-i âhânede 
"ibâdullahõn tezâyüd-i âsâyi iyle berâber sâir sûretle dahi fevâid ve 
muhassenâtõ mûcib ve bu def"a tesîs olunacak patent usûlü îcâbõndan olmak 
üzere böyle bir meclis te kîline karâr verildi inden (10) bunun vaz"-õ karâr-õ 
mezkûrun sür"at-i îfâsõnõ müstevcib görünmü  ve Meclis-i mezkûrun 
vezâif-i memûriyyeti hakkõnda beyân olunan mülâhazât muvâfõk-õ hâl 
oldu u misillü müdîr ve a"zâlõ a intihâb olunan bendelerinin dahi (11) 
ehliyyeti gösterilmi  oldu undan ber-mantûk-õ takrîr iktizâlarõnõn icrâsõ ve 
müfâd-õ takrîre ve melfûf iki kõt"a pusulaya nazaran ihtisâb memûrlarõndan 
hidmetleri bi%t-tab" la v olunub Meclis-i mezkûrun te kîli mülâbesesiyle 
yerlerine âherlerinin (12) istihdâmõna lüzûm kalmamõ  olanlardan münhall 
olan ma"â larõn mikdârõ on dokuz bin altõ yüz guru a resîde olub bunun on 
yedi bin altõ yüz guru u Meclis-i mezkûr müdîr ve a"zâsõna ve sâir ba"zõ 
memûrîne (13) ve cânib-i zabtiyyede bilâ-ma"â  müstahdem ketebeye 
taksîm ve ihsân birle kusûr iki bin guru un Hazîne-mânde olmasõ istîzân 
ve i "âr olunarak Meclis-i mezkûr içün açõkdan ma"â  tahsîsine hâcet 
kalmadõ õndan (14) ba ka münhall ma"â lardan ber-minvâl-i muharrer 

Es"âr Meclisi



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

60

iki bin guru  dahi tasarruf vukû" bulmu  oldu undan bunun dahi ol 
vechle tesviyesi Meclis-i Vâlâda tezekkür kõlõnmõ  ise de sûret-i ma"rûza 
hakkõnda her ne vechle emr ü irâde-i seniyye-i (15) vekâlet-penâhîleri 
müte"allik ve eref-sudûr buyurulur ise ana göre icrâ-yõ muktezâlarõyla 
ma"â  mâddesinin dahi Nezâret-i Celîle-i Mâliyyeye havâle buyurulmasõ 
ve takrîr-i mezkûrda münderic fukarâtdan iktizâ edenlerinin ber-vech-i 
istîzân (16) tabi"iyle i"lân etdirilmesi bâbõnda emr ü fermân hazret-i men 
lehü%l-emrindir. Fî 7 L. Sene (12)67 (5 A ustos 1851).

(Mühürler)

*
(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Bâ-irâde-i seniyye cânib-i zabtiyyeye muhavvel olan htisâb Nezâreti 
mesâlihinin ba lõ ve mu"tenâ i inin biri sâye-i evket-vâye-i hazret-i 
Mülûkânede Der-Sa"âdet ve Bilâd-õ Selâse%de mütevattõn (3) "ibâdullahõn 
havâyic-i zarûriyyelerinden olan e yâ ve erzâk kõymet-i hakîkiyyesi 
ve mu"tedil kâr ve ticâret ile satdõrõlõb bir takõm muhtekir ve esnâf 
gaddârlarõnõn halkõ (4) õzrâr etmesine meydân verilmemesi ve bu vesîle 
ile velîni"metimiz Pâdi âhõmõz efendimiz hazretlerine cümleden da"vât-õ 
hayriyye isticlâbõna sarf-õ mesâ"î olunmasõ kaziyyesi olub e erçi (5) 
imdiye kadar bu bâbda tenbîhât-õ lâzime icrâ olunmakda ise de bu mâdde 

bir usûl-i kaviyye tahtõna konulmadõkca aralõkda verilen narhlarõn pek de 
fâidesi görülemeyece inden (6) hem "ibâdullah muhtâc oldu u erzâk ve 
e yâyõ ehven olub hem de esnâf-õ ma dûriyyet dâ"iyesinde bulunmamak 
içün bu bâbda ba luca ve etrâß õca bir tedbîr olunmasõ (7) Zabtiyye Mü îri 
Devletlü Pa a hazretlerine ifâde ve tenbîh kõlõnmõ dõ. Mü îr-i mü ârünileyh 
hazretleri bu bâbda ba"zõ mütâla"âtõ mübeyyin bir takrîr tanzîm ve i"tâ 
eylemi  olmasõyla keyÞ yyet (8) Meclis-i Vâlâya lede%l-havâle ol bâbda 
yazõlmõ  olan bir kõt"a mazbata evrâk müteferri"asõyla berâber manzûr-õ 
"âlî buyurulmak içün takdîm kõlõndõ meâl-i mazbatadan müstefâd oldu u 
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vechle (9) umûr-õ ihtisâbiyye teferru"âtõndan erzâk ve kömür ve hatab ve 
e yâ-yõ sâirenin sâye-i muvaffakiyyet-vâye-i hazret-i âhânede tüccâr 
ve esnâf üzerine olacak usûl mâl ve masraf (10) ve ticâreti bi%t-tahkîk 
ma"lûmât-õ sahîha hâsõl oldukdan sonra narh lâzõmõ verilmek ve ziyâdeye 
satan ve eksik verenlere olunacak mu"âmele usûl-i "âdileye tevfîkan icrâ 
(11) kõlõnmak üzere Bâb-õ Zabtiyyede Es"âr Meclisi nâmõyla bir meclis 
te kîl olunarak dirâyet-i zâtiyyesi cihetiyle Meclis-i Zabtiyye a"zâsõndan 
" zzetlü Ra id Efendi%nin riyâset sûretiyle es"âr müdîri (12) ve Meclis-i 
mezkûr a"zâsõndan ve sâir ba"zõ münâsib olanlarõn a"zâ ve dâimî sûretinde 
üç nefer kâtib ta"yîniyle bunlarõn Meclis-i mezkûra memûriyyetleri bi%l-icrâ 
(13) i"tâsõ lâzõm gelecek ma"â larõnõn ihtisâb memûrlarõndan terk-i hidmet 
edüb Meclis-i mezkûrun te kîli hâlinde yerlerine âherlerinin istihdâmõna 
lüzûm kalmamõ  olanlarõn (14) münhall olan ma"â larõndan tesviyesi ve 
Meclis-i mezkûrda haftada üç gün tüccâr ve esnâfõn mu"teberânõndan a"zâ 
hükmünde olarak iki er âdem bulunmasõ ve erzâk mâddesinin (15) her tarafa 
ümûlü cihetiyle mecâlis-i sâire-i münâsibeden dahi haftada iki veyâhûd 

bir gün birer zâtõn ta"yîn buyurulmasõ ve Meclis-i mezkûrun teferru"ât-õ 
sâiresi ba"de "arz ve istîzân (16) olunmak üzere fukarât-õ mündericeden 
îcâb edenlerinin Takvîm-i Vakâyi" ve Cerîde-i Havâdis ve elsine-i 
mütenevvi"a gazetelerine derciyle i"lân kõlõnmõ  Mü îr-i mü ârünileyh 
hazretleri tarafõndan (17) inhâ olunub Meclis-i mezkûrun te kîli sâye-i 
"inâyet-vâye-i hazret-i Pâdi âhîde "ibâdullahõn erzâk ve malzemece bir 
gûne zarûret çekmemeleri vesâilinin istihsâliyle berâber (18) sâir sûretle 
dahi fevâid ve muhassenâtõ mûcib ve bu def"a tesîsine irâde-i seniyye-i 
hazret-i Mülûkâne müte"allik buyurulan patent usûlünün hüsn-i icrâsõ 
dahi umûr-õ esnâfa dikkat (19) ve nezâret edecek bir heyetin vücûduna 
mütevakkõf göründü üne ve Meclis-i mezkûrun vezâif-i memûriyyeti 
hakkõnda olan mülâhazât dahi muvâfõk-õ maslahat bulundu una binâen (20) 
ber-mantûk-õ takrîr iktizâlarõnõn icrâsõ müfâd-õ takrîre ve melfûf iki kõt"a 
pusulaya nazaran zikr olunan münhall ma"â larõn mikdârõ on dokuz bin 
altõ yüz guru a (21) resîde olub bunun on yedi bin altõ yüz guru u Meclis-i 
mezkûr müdîr ve a"zâlarõna ve sâir ba"zõ memûrîne ve cânib-i Zabtiyyede 
bilâ-ma"â  hidmet eden ketebeye (22) taksîm olunub kusûr kalacak iki bin 
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guru unun dahi Hazîne-mânde olmasõ istîzân olunarak Meclis-i mezkûr 
içün açõkdan ma"â  tahsîsine hâcet kalmadõ õndan ba ka (23) ber-minvâl-i 
muharrer iki bin guru  dahi tasarrufu vukû" bulmu  oldu undan bunun 
dahi ol vechle tesviyesi tezekkür olunmu  ise de ol bâbda her ne vechle 
emr ü fermân hazret-i (24) Pâdi âhî müte"allik ve eref-sudûr buyurulur 
ise ana göre harekete mübâderet olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâverî 
terkîm kõlõndõ efendim. Fî 15 L. Sene (1)267 (13 A ustos 1851).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Hâme-pîrâ-yõ ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle zikr 
olunan mazbata (3) ve evrâk müteferri"asõ me mûl-õ nazar-õ ma"âli-eser 
hazret-i Tâcdârî buyurulmu  ve mezkûr (4) Es"âr Meclisinin te kîli sâye-i 
evket-vâye-i hazret-i Pâdi âhîde "ibâdullahõn erzâk ve malzemece (5) 

bir gûne zarûret çekmemeleri vesâilinin istihsâliyle berâber sâir sûretle 
dahi fevâid (6) ve muhassenâtõ mûcib ve bu def"a tesîs olunacak patent 
usûlünün hüsn-i icrâsõ (7) dahi umûr-õ esnâfa dikkat ve nezâret edecek 
bir heyetin vücûduna (8) mütevakkõf göründügüne ve Meclis-i mezkûrun 
vezâif-i memûriyyeti hakkõnda olan (9) mülâhazât dahi muvâfõk-õ maslahat 
bulundu una binâen tezekkür ve istîzân buyuruldu u (10) vechle ber-
mantûk-õ takrîr iktizâlarõnõn icrâsõ ve zikr olunan münhall ma"â lardan 
(11) on yedi bin altõ yüz guru  Meclis-i mezkûr müdîr ve a"zâlarõna (12) 
ve sâir ba"zõ memûrîne ve cânib-i Zabtiyyede bilâ-ma"â  hidmet eden (13) 
ketebeye taksîm olunub kusûr kalacak iki bin (14) guru unun dahi Hazîne-
mânde olmasõ (15) müte"allik ve eref-sudûr buyurulan. 1

1

(1) emr ü irâde-i seniyye-i cenâb-õ ehin âhî muktezâ-yõ "âlîsinden olarak 
mârrü%l-beyân mazbata ve evrâk yine savb-õ sâmî-i (2) Sadâret-penâhîlerine 
ba"s ve tesyîr kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-
emrindir. Fî 15 L. Sene (12)67 (13 A ustos 1851).
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721

Esar Meclisi Azalarõnõn Maa larõnõ Alamadõklarõ Hakkõnda
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 7 ! Sayfa: 404)

(1) Ma"lûm-õ "âlî buyurulaca õ üzere bundan mukaddem tertîb ve te kîl 
olunan Es"âr Meclisine ma"lûmü%l-mikdâr ma"â -õ muhassasa ile bâ-
irâde-i âhâne ta"yîn buyurulmu  (2) ve sâye-i ma"delet-vâye-i cenâb-õ 
Mülûkânede vazîfe-i memûriyyet çâkerânelerimizin ayrulmasõna sarf-õ 
vüs" makdûr kõlõnmakda bulundu umuz hâlde hasbe%l-iktizâ bu def"a 
Meclis-i (3) mezkûrun la võna dâir irâde-i seniyye eref-sünûh ve sudûr 
buyuruldu una binâen altmõ  yedi senesi ubatõndan imdiye kadar 
güze te ma"â õ çâkerânelerimize henüz dest-res (4) olamadõ õmõz muhât-õ 
"ilm-i sâmî-i cenâb-õ vekâlet-penâhîleri buyuruldukda Meclis-i mezkûrun 
la võ târîhine kadar güze te yedi aylõk ma"â õ kem-terânelerimizin i"tâ 
buyurulmasõ (5) bâbõnda Mâliyye Nâzõrõ Devletlü Pa a hazretlerine havâle 
buyurulmasõ bâbõnda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emr efendimizindir. 
Fî 8 Z. Sene 1268 (23 Eylül 1852).22

( mzâlar)

21  BOA, MVL, 252-61
22  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
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823

Esar Meclisi Azalarõnõn Maa larõna Dair
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 8 ! Sayfa: 405)

(1) Mâliyye Nezâret-i Celîlesinin Meclis-i Vâlâya i"tâ buyurulan bir 
kõt"a takrîri meâlinde Ticâret Nezâreti ma"iyyetinde olub la v olunan 
Es"âr Meclisi a"zâsõndan ticârethânede bulunan Ra id Efendi ve Mustafa 
A a (2) ve brahim Bey ve Sakõb Efendiye ticâret hâsõlâtõndan münâsib 
mikdâr ma"â  tahsîsi muktezâ-yõ irâde-i seniyyeden olub ancak hâsõlât-õ 
merkûmenin ticârethâne memûrlarõ ve ketebesi ma"â larõna bile "adem-i 
vefâsõ cihetiyle (3) altmõ  dört senesinden altmõ  altõ senesi gâyetine 
kadar rüyet olunan muhâsebesinde fazlasõ görünen yetmi  bir bin bu 
kadar guru  altmõ  yedi senesi hâsõlâtõndan tedâhülen tesviye kõlõnmõ  ve 
mûmâileyhümün (4) Mâliyye Hazînesinden muhassas olan be  bin yedi yüz 
elli guru  ma"â larõ Meclis-i mezkûrun gâh ihtisâbda ve gâh ticâretde ibkâsõ 
cihetiyle altmõ  yedi senesi Kânûn-õ sânîsi ibtidâsõndan altmõ  sekiz senesi 
(5) Eylülü gâyetine kadar i"tâ olunmamõ  oldu undan mûmâileyhümün 
güze te ma"â larõyla husûs-õ mezbûre hakkõnda irâde-i seniyyeleri istîzân 
olunmu  olub tekrâra hâcet olmadõ õ vechle htisâb Nezâretinin (6) ibkâ 
olunmasõndan nâ î Es"âr Meclisinin bekâsõna lüzûm kalmamõ  oldu undan 
a"zâsõnõn muhassas olan on bir bin iki yüz elli guru  ma"â õndan Zabtiyye 
Meclisinde kalacak Ali ve Abdullah A alar ile (7) Hasan Bey%in Bekir 
ve Atõf Bey ile Lazaraki%nin yedi er yüz elli er guru dan muhassas olan 
dört bin be  yüz guru  ma"â larõ kemâ-kân "uhdelerinde kalmak üzere 
ihtisâbdan zabtiyyeye (8) nakliyle kusûr altõ bin yedi yüz elli guru un 
ihtisâbda müceddeden kullanõlacak ketebe ve memûrîn-i sâireye taksîm 
olunmasõ ve bunlardan ticârethânede kalan Ra id Efendi ve Mustafa 
A a ve brahim Bey (9) ve Sakõb Efendi%ye ve a"zâ-yõ sâireye verildi i 

23  BOA, . MVL, 255-9454.
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misillü ticârethâne hâsõlâtõnõn münâsib mikdâr ma"â  tahsîs kõlõnmak üzere 
Meclis-i mezkûrun la võ Meclis-i Vâlâ karârõ üzerine müte"allik buyurulan 
(10) irâde-i seniyye-i hazret-i ehin âhî iktizâ-yõ celîlinden ise de sûret-i 
i "âra nazaran bunlar icrâ olunmamõ  ve ticârethâne hâsõlâtõndan ma"â  
tahsîsine mahall bulunamamõ  idü i anla õlmõ  oldu una binâen zabtiyyeye 
(11) memûriyyetleri tahvîl buyurulan mûmâileyhümün ma"â larõ olan 
dört bin be  yüz guru  dahi ihtisâbdan ol târîhden i"tibâren zabtiyyeye 
nakl olunarak kaydõnõn Hazînece õslâh ve tesviyesi (12) ve ticârethâneye 
memûr bulunanlarõn ma"â larõ mukaddem ihtisâbda kullanõlacak ketebeye 
tahsîs olunmu  idü inden sâye-i evket-vâye-i hazret-i âhânede ilerüde 
hâsõlât tekessüründe veyâhûd oraca hâl vukû"unda (13) ma"â larõnõn 
çâresine bakõlmak üzere bunlarõn dahi ba"zõ emsâli Zabtiyye Meclisi a"zâsõ 
misillü isterler ise bilâ-ma"â  devâm eylemeleri usûl-i tasarruÞ yyeye ve 
tabi"iyyet-i maslahata muvâfõk gibi görünmesiyle ol vechle (14) icrâ-yõ 
iktizâlarõnõn Mâliyye ve Ticâret Nezâret-i behiyyelerine ba ka ba ka 
bildirilmesi ve keyÞ yyetin zabtiyye ve ihtisâb taraß arõna dahi i "âr 
olunmasõ Meclis-i Vâlâda tezekkür kõlõnmõ  ise de ol bâbda ne vechle (15) 
emr ü irâde-i seniyye-i vekâlet-penâhîleri müte"allik buyurulur ise ana 
göre icrâ-yõ muktezâsõ bâbõnda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. 
Fî 20 S. Sene (12)69 (3 Aralõk 1852).

(Mühürler)

*
(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Meclis-i Vâlâdan kaleme alõnõb Mâliyye Nezâret-i Celîlesinin melfûf 
takrîriyle berâber manzûr-õ "âlî buyurulmak içün takdîm kõlõnan mazbata 
meâlinden müstefâd oldu u vechle la v olunan Es"âr Meclisi a"zâsõndan 
(3) ticârethânede bulunan Ra id Efendi ve Mustafa A a ve brahim Bey 
ve Sakõb Efendi%ye ticârethâne hâsõlâtõndan münâsib mikdâr ma"â  tahsîsi 
mukaddemâ verilen karâr iktizâsõndan ise de ticârethânece (4) ma"â  

Es"âr Meclisi
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tahsîsine mahall bulunamayub kendü ma"â larõ dahi mukaddem ihtisâbda 
kullanõlacak ketebeye tahsîs olunmasõ cihetiyle sâye-i evket-vâye-i hazret-i 

âhânede ilerüde hâsõlâta tekessüründe veyâhûd (5) oraca hal-i vukû"unda 
ma"â larõnõn çâresine bakõlmak üzere ba"zõ emsâli Zabtiyye Meclisi a"zâsõ 
misillü isterler ise bilâ-ma"â  devâm eylemeleri ve mukaddemâ zabtiyyeye 
memûriyyetleri (6) tahvîl olunan Ali ve Abdullah A alar ile Hasan Bey ve 
Atõf Bey ve Lazaraki%nin muhassas olan dört bin be  yüz guru  ma"â larõ 
kemâ-kân "uhdelerinde kalmak üzere ihtisâbdan (7) zabtiyyeye nakl 
olunarak Hazînece kaydõnõn tashîhi zõmnõnda icrâ-yõ iktizâsõnõn Mâliyye 
ve Ticâret Nezâret-i behiyyelerine havâlesiyle keyÞ yyetin Zabtiyye ve 
ihtisâb taraß arõna dahi bildirilmesi (8) tezekkür olunmu  ise de ol bâbda 
her ne vechle irâde-i seniyye-i hazret-i Pâdi âhî müte"allik ve eref-sudûr 
buyurulur ise ana göre hareket olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâverî 
terkim kõlõndõ efendim. Fî 24 S. Sene (12)69 (7 Aralõk 1852).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Zîver-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle zikr 
olunan mazbata ve takrîr manzûr-õ "âlî-i (3) cenâb-õ ehin âhî buyurulmu  
ve tezekkür ve istîzân buyuruldu u vechle mûmâileyhüm Ra id Efendi 
ve Mustafa A a (4) ve brahim Bey ve Sakõb Efendi ilerüde ol vechle 
ma"â larõnõn çâresine bakõlmak üzere isterler ise (5) emsâli misillü bilâ-
ma"â  devâm eylemeleri ve mûmâileyh Ali ve Abdullah A alar ile Hasan 
Bey ve Atõf Bey (6) ve Lazaraki%nin muhassas olan dört bin be  yüz guru  
ma"â larõ kemâ-kân "uhdelerinde kalmak üzere ihtisâbdan (7) zabtiyyeye 
nakl olunarak Hazînece kaydõnõn tashîhi zõmnõnda icrâ-yõ iktizâsõnõn 
Nezâret-i mü ârünileyhümâya havâlesiyle keyÞ yyetin (8) zabtiyye ve 
ihtisâb taraß arõna dahi bildirilmesi eref-rîz-i sünûh ve sudûr buyurulan 
emr ü irâde-i seniyye-i hazret-i Tâcdârî muktezâ-yõ (9) münîÞ nden 
bulunmu  ve mezkûr mazbata ve takrîr yine savb-õ sâmî-i âsafîlerine i"âde 
kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân (10) hazret-i veliyyü%l-emrindir. 
Fî 25 S. Sene (12)69 (8 Aralõk 1852).
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924

Edirne!de Bir Esar Meclisi Açõlmasõna ve Çe itli Hususlara Dair 
Kararname (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 9 ! Sayfa: 407)

(1) Huzûr-õ Lâmi"ü%n-nûr-õ Hazret-i Sadâret-penâhîye

(2) Müstazõll-i zîr-i sâye-i ihsân-vâye-i hazret-i âhâne olan kâffe-i 
ahâlî ve fukarânõn esbâb-õ âsâyi  hâllerinin gözedilmesi mültezim-i "âlî 
olub bu cihetle ahâlî-i ve fukarânõn gerek havâyic-i zarûriyyelerinden 
olan nan ve lâhm misillü erzâkõn (3) ve gerek sâir es"ârõn gözedilmesine 
ekser mahallerde çâr-sû a asõ nâmõyla birer âdem ta"yîn olunmakta ise 
de âhs-õ vâhidin bu makûle mevâddõn tesviyesine "adem-i iktidârõndan 
mâ"adâ hasbe%l-be eriyye ba"zõ sû-i harekete dahi ibtidârla kendüsünü 
(4) verta-i mücâzâta giriftâr edece inden ve u hâlde matlûb ve mültezim 
olan esbâb-õ hüsn-i ta"ayyü  ahâlî-i fâ"ile götürelemedi inden bundan 
sarf-õ nazarla nefs-i Edirne%de her cins erzâk ve e yâya mevsiminin 
tahammülüne göre vaz"-õ Þ yât olunmasõ (5) ve ayârõ esnâfda bulunan 
dirhem ve terâzû ve kantâr ve kile ve ölçme ve endâze misillü âlâtõn 
muvâzene kõlõnmasõ ve bunlarõ noksân satan ve hîle fesâd karõ dõranlara 
dahi bakõlmasõçün çâr-sûnun bir münâsib mahallinde beher gün (6) 
ictimâ" ederek ve ma"iyyetlerinde lüzûmu kadar zabtiyye bulunarak ba"zõ 
mahallde icrâ olundu u misillü beher sene tebdîl olunmak üzere bir sene 
muvakkaten mu"teberân memleketden ve milel-i muhtelifeden mürekkeb 
bir Es"âr Komsiyonu tertîb ve te kîl olunmu  ve bunun (7) ahâlîce pek 
çok menfa"ati görülmekde bulunmu  olub fakat Meclis-i mezbûrda karâr 
verilecek es"âr Þ yâtõnõ kayd eylemek ve narhõndan fazla ve dirhemce eksik 
fürûht eden kesânõn bâb-õ hükümete gönderilecek jurnallerini (8) tanzîm 
etmek üzere meh-mâ-emken hesâb-õ â inâ bir kâtibin istihdâmõna lüzûm 

24  BOA, MVL, 929-70.
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bulundu una ve i bu meclisin vakti sebebiyle esnâfõn dâimâ eksik satan 
ve narhõndan ziyâdeye verenleri tutulub cezâ-yõ nakdî dahi (9) alõnarak 
evvelkilerden ziyâde terâküm eylemekte oldu una binâen mâhiyye yüz 
elli guru  kâtib ma"â õ ve elli guru  dahi kõrtâsiye bahâsõ olarak cem"an 
ayda iki yüz guru un zikr olunan cezâ-yõ nakdiyyeden ifrâzõyla (10) i"tâsõ 
husûsuna müsâ"ade-i seniyye-i dâverîleri erzân buyuruldu u hâlde icrâ-
yõ iktizâsõna ibtidâr olunmak üzere keyÞ yyetin emr ve i "ârõ ma"rûzunda 
takdîm-i mazbata-i çâkerânemizde cüret kõlõnmõ dõr ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 21 evval Sene (1)277 (2 Mayõs 1861).

(Mühürler)

*

(1) Mevsiminin tahammülüne göre vaz"-õ Þ yât olunmak ve noksân (2) 
satan ve hîle karõ dõran esnâfa bakõlmak içün ba"zõ (3) mahallerde icrâ 
olundu u misillü Edirne%de dahi mu"teberân memleketden (4) ve milel-i 
muhtelifeden mürekkeb bir Es"âr Komisyonu te kîl olundu una (5) ve yüz 
elli guru  kâtib ma"â õyla elli guru  kõrtâsiye bahâ-yõ (6) cezâ-yõ nakdî 
hâsõlâtõndan i"tâ olunaca õna dâir fî 21 L. Sene (12)77 (2 Mayõs 1861) (7) 
târîhli Edirne meclisinin mazbatasõ.

Kõt"a
1

(Yan Kõsõm)

Bi-mennihi Te"âlâ
Huzûr-õ lâmi"ü%n-nûr hazret-i Sadâret-penâhîye mazbata-i çâkêranemizde
Meclis-i Vâlâya Fî 27 evval Sene (12)77 (8 Mayõs 1861).



69

*

(1) Her mahallde böyle Es"âr-õ Fiyât Meclisi kat" çâr-sû a alarõna (2) 
olunarak çâr-sû a alarõ ma"rifetiyle iktizâsõ icrâ etdirilmekde (3) oldu u 
hâlde imdi bunun içün komisyon te kîl ve tekellüfât-õ (4) sâiresinin 
ihtiyârõna hâcib hâcet olmayaca õndan hâl-i sâbõkõnõn (5) õslâh ve ana göre 
iktizâsõ icrâ kõlõnmak üzere cevâb. Fî 8 Za. Sene 1277 (18 Mayõs 1861).25

25  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
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1026

Kaymakam Ali Bey!in Tulumba Meclisi Ba kanlõ õna Tayini 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge10 ! Sayfa: 410)

139

(1) Huzûr-õ "Âlî-i Cenâb-õ Sadâret-penâhîye

(2) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(3) Bâb-õ Zabtiyye Tulumba Meclisi Reîsi " zzetlü Hüseyin Bey müsinn 
ve ihtiyâr olarak bu i e "adem-i iktidârõ cihetle "azliyle yerine muhassas 
olan üç bin üç yüz yirmi be  guru  ma"â la (4) sinnen ve cismen kifâyet-i 
liyâkati cihetle "Asâkir-i Bahriyye-i Berriyye Zâbitânõ mütekâ"idlerinden 
Kâimmakâm " zzetlü Ali Bey%in ta"yîni tensîb olunmu  olma la nezd-i 
ma"delet-vefd cenâb-õ vekâlet-penâhîlerinde (5) dahi karîn-i tasvîb 
buyuruldu u hâlde icrâ-yõ memûriyyeti husûsuna müsâ"ade-i celîle-i 
hõdîvîleri âyân buyurulmak bâbõnda ve her hâlde emr ü fermân hazret-i 
men lehü%l-emrindir. Fî 29 evval Sene (12)88 ve fî 29 Kânûn-õ evvel Sene 
(12)87 (10 Ocak 1872).

( mzâ)

*
(1) "Atûfetlü efendim hazretleri 
(2) Bâb-õ Zabtiyye Tulumba Meclisi Reîsi Hüseyin Bey müsinn ve ihtiyâr 
ve îfâ-yõ memûriyyete bî-iktidâr oldu undan "azl olunarak yerine "asâkir-i 
hazret-i âhâne zâbitânõ mütekâ"idlerinden Kâimmakâm (3) Ali Bey%in 

26  BOA, . DH, 644-44812.
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Tulumba Meclisi

muhassas olan üç bin üç yüz yirmi be  guru  ma"â la ta"yîni hakkõnda 
Zabtiyye Nezâret-i Celîlesinin tezkiresi leffen "arz ve takdîm kõlõndõ õ 
ve mûmâileyhin ol vechle (4) memûriyyeti makrûn müsâ"ade-i seniyye 
buyuruldu u hâlde zikr olunan üç bin üç yüz küsûr guru dan iki bin be  
yüz guru unun kendisine tahsîsiyle kusûr sekiz yüz yirmi be  guru u 
(5) Hazîne-mânde edilece i beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm kõlõndõ 
efendim. Fî 6 Zi%l-ka"de (1)288 (17 Ocak 1872).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki 
(2) Hâme-pîrâ-yõ ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle zikr 
olunan tezkire manzûr-õ "âlî-i hazret-i ehin âhî buyurulmu  (3) ve ber-
vech-i istîzân Reîs-i mûmâileyhin "azliyle yerine mûmâileyh Ali Bey%in iki 
bin be  yüz guru  ma"â  tahsîsiyle ta"yîni (4) ve mezkûr sekiz yüz bu kadar 
guru un Hazîne-mânde edilmesi eref-sünûh ve sudûr buyurulan emr ü 
irâde-i seniyye-i hazret-i Mülûkâne îcâb-õ (5) celîlinden olarak tezkire-i 
merkûme yine savb-õ sâmî-i Sadâret-penâhîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la 
ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 7 Zi%l-ka"de (1)288 
(18 Ocak 1872).
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1127

Tulumba Meclisi Ba kanlõ õna Hüseyin Bey!in Tayini   
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 11 ! Sayfa: 412)

(1) Huzûr-õ "Âlî-i Cenâb-õ Sadâret-penâhîye

(2) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(3) Tulumba Meclisi Riyâsetini yirmi be  seneden beri bu i lerde müstahdem 
olan " zzetlü Hüseyin Bey hüsn-i sûretle idâre eyledi i hâlde geçenlerde 
her nasõlsa "azl edilerek yerine kâimmakâmlõkdan mahrec Ali Bey ta"yîn 
olunmu  ise de hidmet-i mezkûrenin (4) îcâb-õ tabî"îsi o i de mahâret ve 
ma"lûmâta tevakkuf eyledi inden tulumbalarõn usûl-i inzibâtiyyesine halel 
gelmi  ve mûmâileyh Hüseyin Bey ise hidmet-i mezkûreden mücerreb 
ve sõfat-õ matlûbe ile muttasõf bulunmu  oldu undan (5) mûmâileyhin 
muhassas olan ma"â  ve ta"yîn ile Tulumba Meclisi Riyâsetine nasb ve 
ta"yîni derece-i vücûbda görülmekle nezd-i sâmî-i hõdîvîlerinde dahi karîn-i 
tasvîb buyuruldu u hâlde iktizâsõ icrâ olunmak üzere (6) keyÞ yyetin savb-õ 
"ubeydâneme emr ve i "ârõ husûsuna müsâ"ade-i celîle-i cenâb-õ vekâlet-
penâhîleri âyân buyurulmak bâbõnda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-
emrindir. Fî 18 Ramazan Sene (12)89 ve fî 7 Te rîn-i sânî Sene (12)88 (19 
Kasõm 1872).

(Mühür)

27  BOA, . DH, 659-45869.
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*
(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Geçende Tulumba Meclisi Riyâsetinden çõkarõlmõ  olan " zzetlü 
Hüseyin Bey%in ma"â  ve ta"yînâtõyla berâber yine Riyâset-i merkûmeye 
ta"yîni lüzûmuna dâir Zabtiyye Mü îrî Devletlü (3) Pa a hazretlerinin 
tezkiresi leffen "arz ve takdîm kõlõnmõ  ve sûret-i ma"rûza Meclis-i mezbûra 
"âid mesâlihin temîn-i hüsn-i idâresi maksadõna mübtenî olarak muvâfõk-õ 
(4) maslahat bulunmu  olma la ol bâbda emr ü fermân-õ Hümâyûn cenâb-õ 
Cihânbânî her ne vechle müte"allik ve eref-sudûr buyurulur ise muktezâ-
yõ münîÞ  icrâ olunaca õ beyânõyla tezkire-i (5) senâverî terkîm kõlõndõ 
efendim. Fî 25 N. Sene (1)289 (26 Kasõm 1872).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle zikr 
olunan tezkire manzûr-õ "âlî-i hazret-i (3) Pâdi âhî buyurulmu  ve ber-
mûcib-i istîzân Mîr-i mûmâileyhin ma"â  ve ta"yînâtõyla berâber yine 
Riyâset-i merkûmeye (4) ta"yîni müte"allik ve eref-sudûr buyurulan emr ü 
irâde-i seniyye-i hazret-i ehriyârî mantûk-õ münîÞ nden olarak (5) mezkûr 
tezkire yine savb-õ sâmî-i Sadâret-penâhîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol 
bâbda emr ü fermân hazret-i (6) veliyyü%l-emrindir. Fî 26 N. Sene (1)289 
(27 Kasõm 1872).

Tulumba Meclisi
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1228

Tulumba Meclisi Ba kanlõ õndan Çõkarõlmõ  Olan Hüseyin Bey!in 
Yeniden Aynõ Göreve Tayini 

(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 12 ! Sayfa: 414)

Evrâk 
Numerosu

Müsveddî 
smi

Tesvîdi 
Târîhi

Tebyîzi 
Târîhi

Zabtiyye 
Mü îriyyet-i 

Celîlesine

"Umûm 
Numerosu

13

Fî 4 evval 
Sene 

(12)89 
(5 Aralõk 

1872)

6 evval 
Sene 

(12)89 
(7 Aralõk 

1872)

4 4

(1) Geçende Tulumba Meclisi riyâsetinden çõkarõlmõ  
olan " zzetlü Hüseyin Bey%in muhassas olan ma"â  ve 
ta"yînâtõyla berâber yine ta"yîn ile riyâset-i merkûmeye 
(2) ta"yîni husûsuna vukû" bulan i "âr-õ vâlâlarõ üzerine 
bi%l-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-õ Pâdi âhî müte"allik ve 
eref-sudûr (3) buyurulmu  olma la icrâ-yõ îcâbõna himmet 

buyurulmasõ siyâkõnda tezkire.

28  BOA, A. MKT. MHM, 443-5.
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1329

Fatih Zabõtasõ Tulumbacõba õlarõnõn Maa larõna Zam Yapõlmasõ 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge13 ! Sayfa: 415)

(1) Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesine Tezkire-i "Aliyye-i Cenâb-õ Riyâset-
penâhî

(2) Bâb-õ Vâlâ-yõ Fetvâ-penâhî ve Fatih Zâbõtasõ Tulumbacõba õlarõ 
Mustafa ve Hacõ Süleyman A alarõn zamm-õ ma"â larõyla ta"yînât tahsîsini 
(3) müsted"î mü tereken vermi  olduklarõ "arz-õ hâl leffen tesyîr-i savb-õ 
sâmîleri kõlõnma la meâline ve usûl ve emsâline nazaran iktizâsõnõn icrâ 
(4) buyurulmasõ bâbõnda irâde efendimindir. Fî 1 Z. Sene 1284 (20 Ocak 
1874).30

*

(1) Zabtiyyeye Kenâr-õ "Âlî-i Riyâset-penâhî

(2) Makâm-õ mü îrîlerinin i bu cevâbõ meâli ma"lûm-õ "âcizî olarak tebeddül 
cihetiyle vukû" bulacak rey ve mütâla"a-i devletlerine mürâca"at olunmasõ 
(3) lâzõm gelmekle ve mezkûr "arz-õ hâl ve pusula leffen i"âde kõlõnma la 
îcâbõnõn ifâdesi bâbõnda emr ü irâde hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 1 Z. 
Sene 1284 (20 Ocak 1874).31

Numero

342

Bâb-õ Fetvâ-penâhî ve Fatih Zâbõtasõ Tulumbacõba õlarõ (2) Mustafa ve 
Hacõ Süleyman A alarõn zamm-õ ma"â larõna dâir

29  BOA, MVL, 553-85.
30  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
31  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.

Tulumba Meclisi
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1432

Talep Olunan Elbiselerin Verilmesinin Tulumba Meclisince Uygun 
Görüldü ü Hakkõnda (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 14 ! Sayfa: 417)

Elbise 
Takõmõ

Neferât Tulumba

100 100 4 Bâb-õ "Âlî Tulumbalarõ Takõmõ

100 100 4 Bâb-õ Ser"âskerî Tulumbalarõ

100 100 4 Bâb-õ Zabtiyye Tulumbalarõ

075 075 3 Hazîne-i Hâssa Tulumbalarõ

075 075 3 Üsküdar Mutasarrõß õ õnõn

050 050 2 Beyo lu Mutasarrõß õ õnõn

050 050 2 Eyüb Kâimmakâmlõ õnõn

050 050 2 Fatih Kâimmakâmlõ õnõn

025 025 1 Bâb-õ Fetvâ-penâhînin

025 025 1 Mekteb-i Harbiyye Tulumbasõ

025 025 1 Galata Kâimmakâmlõ õnõn

675 675 27

011 011 0 Bâlâda Muharrer Devâirin Tulumba Müdîrleri

005 005 0 Mu"âvinleri

691 691 27

 (1) Devâir-i resmiyye harîk tulumbalarõ neferâtõna üç senede bir def"a 
elbise i"tâsõ nizâmõ iktizâsõndan bulunmu  ve seksen yedi senesi rûz-õ 
kasõmõna mahsûben verilen elbisenin mî"âdõ hulûl ve tecâvüz (2) eylemi  
oldu undan ber-beyân-õ bâlâ devâirin mevcûd olan tulumba neferâtõyla 

32  BOA, ZB, 8-12.
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müdîrân ve mu"âvinleri içün verilmesi lâzõm gelen cem"ân altõ yüz 
doksan bir takõm elbisenin doksan senesi rûz-õ kasõmõna mahsûben (3) i"tâ 
buyurulmasõ bâbõnda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 14 
Safer Sene (12)92 ve fî 10 Mart Sene (12)91 (22 Mart 1875).

(Mühür)

Meclis-i dâreye
Fî 10 Mart Sene (12)91

(Alt Kõsõm)

(1) Tulumba Meclisinin i bu müzekkiresinde harîk tulumba neferâtõyla 
müdîr ve mu"âvinlerine üç senede bir i"tâ olunan elbisenin mî"âdõ hulûl 
etdi inden doksan senesi rûz-õ (2) kasõmõna mahsûben neferât-õ merkûme 
ile müdîr ve mu"âvinler içün altõ yüz doksan bir takõm elbisenin lüzûm-õ 
mübâya"a ve i"tâsõ beyân ve istid"â olunmu  olub ancak bu yolda (3) 
mukaddemâ dahi vukû" bulan istid"â üzerine istîzânõ hâvî huzûr-õ "âlî-i 
hazret-i vekâlet-penâhîye tastîr buyurulan tezkire-i "aliyye-i nezâret-
penâhîlerî üzerine eref-sâdõr olan (4) cevâb-õ sâmîde neferât-õ merkûmeye 
elbise i"tâsõnõn imdilik tehîri lâzõm gelece i irâde ve fermân buyurulmu  
oldu undan u hâle göre icrâ-yõ îcâbõ rey-i "âlî-i cenâb-õ nezâret-
penâhîlerine (5) menût ve mütevakkõf bulunma õn ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 23 Safer Sene (12)92 ve fî 19 Mart Sene 
(12)91 (31 Mart 1875).

(Mühür)

Tulumba Meclisi
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*

247

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Devâir-i resmiyyede müstahdem harîk tulumbalarõ neferâtõna üç senede 
bir def"a olarak cânib-i mîrîden i"tâ olunmakda bulunan elbisenin mi"âdõ 
hulûl etmi  olmasõyla doksan senesi (3) rûz-õ kasõmõna mahsûben müdîrler 
ve mu"âvinler ile berâber neferât-õ merkûme içün altõ yüz doksan bir 
takõm elbisenin lüzûm-õ i"tâsõ Tulumba Meclisinden bâ-müzekkire beyân 
ve Muhâsebe-i Zabtiyyeden mahrec der-kenârda (4) dahi mî"âdõnõn hulûl 
etdi i der-miyân olunmu  ise de müsta nî-i "arz ve beyân oldu u üzere bâ-
irâde-i seniyye muntazam tulumba alayõ der-dest te kîl bulundu u cihetle 
bu hâle göre (5) "atîk tulumbalar neferâtõna sâbõkõ misillü elbise i"mâl ve 
i"tâsõ lâzõm gelüb gelmeyece inin "arz ve istîzânõna cüret kõlõndõ ol bâbda 
ve her hâlde emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 4 Zi%l-hicce Sene 
(1)291 ve fî 31 Kânûn-õ evvel Sene (1)290 (12 Ocak 1875).

( mzâ)

(1) Devletlü efendim hazretleri 
(2) Müfâd-õ i "âr-õ vâlâlarõ ma"lûm-õ senâverî olub neferât-õ merkûmeye 
elbise i"tâsõnõn imdilik tehîri tensîb edildi i beyânõyla terkîm-i zeyle 
ibtidâr kõlõndõ efendim. Fî 25 Zi%l-hicce Sene (12)91 ve fî 21 Kânûn-õ sânî 
Sene (12)90 (2 ubat 1875).

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki 
(2) bu cevâb-õ sâmî-i cenâb-õ hõdîv-i a"zâmîleri meâl-i celîli karîn-i îkân-õ 
"âcizî olmu dur der-dest-i te kîl bulundu u metn-i tezkire-i çâkerîde "arz 
ve beyân olunan tulumba alayõnõn vücûda (3) gelmesi daha çok vakte 
muhtâc olub mevcûd bulunan tulumbacõlar ise elbise i"tâsõ talebinden gerü 
durmamakda olduklarõna ve imdi bunlara elbise verilmeyecek olsa cedîd 
(4) tulumba alayõnõn te ekkülüne kadar îfâ-yõ hidmet ve gayretleri kâbil 
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ve mümkün olamayaca õ anla õldõ õna binâen bunlara sâye-i ihsân-vâye-i 
hazret-i Pâdi âhîde bu senelik dahi mu"tâd-õ kadîmi olan (5) elbisenin 
i"tâsõna müsâ"ade-i "aliyye-i cenâb-õ vekâlet-penâhîleri âyân buyurulmak 
bâbõnda ve herhâlde emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 7 
Rebî"ü%l-evvel Sene (12)92 ve fî 1 Nisan Sene (12)91 (13 Nisan 1875).

( mzâ)

(1) Devletlü efendim hazretleri 
(2) Medlûl cevâb-õ devletleri ma"lûm-õ senâverî olarak neferât-õ merkûmeye 
bu senelik dahi mu"tâd-õ kadîmi vechle elbise i"tâsõ tensîb kõlõnma la (3) ol 
vechle iktizâsõnõn ibkâsõna himmet buyurulmasõ siyâkõnda terkîm-i cevâba 
ibtidâr olundu efendim. Fî 17 Rebî"ü%l-evvel Sene (1)292 ve fî 12 Nisan 
Sene (12)91 (24 Nisan 1875).

Tulumba Meclisi
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1533

Edirne Vilayeti Dahilinde Bulunan Sancak ve Kazalardaki Zaptiye 
Askerleri ve Tefti  Memurlarõ ile Tahsildarlarõn Maa larõ Hakkõnda 

(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 15 ! Sayfa: 419)

(1) Zabtiyye Mü îrine Tezkire

(2) Edirne vâlisi vilâyeti vâlisi Devletlü Hur id Pa a hazretleri tarafõndan 
vârid olub (3) Meclis-i Vâlâya havâle buyurulan bir kõt"a tahrîrâtõn hulâsa-i 
meâlinde vilâyet-i mezkûre dâhilinde (4) bulunan "asâkir-i zabtiyye derece-i 
kifâyeden dûn oldu u ve Edirne ve Edirne ve Tekfurda õ (5) sancaklarõnda 
bulunan iki bölük süvârî neferâtõnõn ma"â larõndan mukaddemâ on 
be  guru  kat" (6) olunarak polis nâmõyla tertîb olunmu  olan neferâtõn 
ma"â larõna zamm olunmu  olub halbuki (7) bunlarõn hidmetce sâir 
neferâtdan bir farkõ olmadõ õ ve bunlarla polis nâmõnõn ilgâsõyla (8) Tuna 
vilâyetine tatbîkan yerlerine teftî  memûrlarõ tertîb olunmak üzere polis 
neferâtõnõn ilgâsõyla (9) Tuna vilâyetine tatbîkan mecmû" süvâri zabtiyye 
neferâtõnõn yüz doksan altõ ar guru  ma"â larõ (10) yüz altõ ar guru  tenzîl 
olunarak bundan hâsõl olacak fazla kalacak (11) yüz yetmi  be  bin bu kadar 
guru  ile otuz nefer süvârî ve kõrk be  nefer piyâde zabtiyye tahrîr (12) 
ve tertîb olunmasõ ve ancak bununla dahi matlûb hâsõl olamayaca õndan 
ilerüde bulunacak kar ulukdan (13) mahsûb olunmak üzere mezkûr otuz 
nefer süvârînin bir bölü e (14) iblâ õçün üst tarafõna lâzõm gelen neferâtõn 
ve yüz elli nefer (15) tahsîldâr ile yetmi  be  nefer teftî  memûrunun 
müceddeden tahrîr ve istihdâmõ (16) inhâ ve istîzân olunmu  ve bunlarõn 
dahi masârif-i seneviyyesi be  yüz kõrk bin bu kadar (17) guru a bâli  
olaca õ berâber bulunan pusulada gösterilmi  olub ma"lûm-õ (18) vâlâ-yõ 
âsafâneleri buyuruldu u vechle vilâyetlerin "asâkir-i zabtiyyesi hakkõnda 

33  BOA, MVL, 1067-16.
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bir komisyon te kîl (19) olunarak keyÞ yyet ve der-dest-i müzâkere 
bulundu undan imdilik tahsîldâr ve teftî  (20) memûru tertîbinin tehîriyle 
istîzân olundu u vechle süvârî neferâtõ ma"â larõndan (21) tenzîli tensîb 
olunan akçeye kar uluk tutularak mezkûr otuz nefer süvârî (22) ve kõrk be  
nefer piyâde zabtiyye tahrîr ve tertîb ve üst tarafõnõn masâriÞ  müceddeden 
tesviye (23) olunmak üzere mezkûr otuz nefer süvârîye ber-mûcib-i inhâ 
bir bölü üne iblâ õyla (24) iblâ  olunarak idâre-i hâle himmet buyurulmak 
üzere mü ârünileyh hazretlerine cevâb (25) yazõlmasõ münâsib gibi 
mütâla"a olunarak tahrîrât-õ mezkûre ile melfûf cedvel ve iki kõt"a (26) 
pusula leffen sûy-õ vâlâlarõna tesyâr kõlõnmõ  olma la bu bâbda olan (27) 
rey ve mütâla"a-i "aliyyelerinin beyân ve i "âr buyurulmasõ ve i "ârõyla 
evrâk-õ (28) mezkûrenin i"âde buyurulmasõ bâbõnda. Fî 9 M. Sene 1283 fî 
12 Mayõs (12)82 (24 Mayõs 1866).

Meclis-i dâre
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1634

Zaptiye Mü iriyeti Tarafõndan Yapõlan Tayin ve TerÞ ler 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 16 ! Sayfa: 420)

(1) Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesine

(2) Dîvân-õ Zabtiyye a"zâsõndan Yorgaki Efendi%nin muhassas olan ma"â õ 
ve "uhdesine rütbe-i sâniye sõnõf-õ sânîsi tevcîhi ile Adalar Müdîrli ine ve 
müdîr-i sâbõk zzetlü Refet Bey%in dahi (3) a"zâlõ a muhassas ma"â  ile 
mûmâileyhin yerine icrâ-i becâyi  memûriyyeti iyyetleri Meclis-i Tahkîk 
a"zâsõndan olub geçende ûrâ-yõ Devlet mu"âvinli ine memûr olan " zzetlü 
(4) brahim Bey%in yerine ma"â õyla Evrâk Müdîri " zzetlü Rasim Bey%in 
"azâ ve mûmâileyhin yerine Mektûbî-i Senâverî sõnõfõndan dahi Nuri 
Bey%in evrâk müdîri ta"yîni (5) ve Mektûbî-i Zabtiyye Odasõ Serhalifesi 
Hayri ve stintâk Müdîri ReÞ  Efendilerin hâiz olduklarõ rütbe-i sâlisenin 
"uhdesine terÞ "an sõnõf-õ sâniden sâniye sõnõf sõnõf-õ sânisi ve birinci 
sõnõf (6) müstantiklerinden Mehmed Nazmi Efendi%ninye nâil olduklarõ 
râbi"anõn rütbe-i sâlise ye terfîsi rütbelerinin tevcîhi ve Sertabîb Miralay 
" zzetlü Ata Bey%in "uhdesinde bulunan Habshâneler dâresinin (7) evvel 
ve sâni iki memûr idâresine verilmesi icâb eyledi inden a tefvîzine lüzûm 
göründü ünden mukaddemce ruhsat verilen gardiyanlardan kalan ma"â dan 
ehrî iki bin be  yüz guru  ile (8) bâ-rütbe-i sâlise Teftî  Reîsi Ali Faik 

Efendi%nin Müdîr-i evvel ve bin yedi yüz elli guru  ma"â  ile Sõnõf-õ sâni 
müstantiklerinden Daniz Efendi%nin Müdîr-i sâni (9) ta"yîni husûslarõna 
vuku" bulan i "âr-õ devletleri üzerine bi%l-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-õ 
Pâdi âhî müte"allik buyurulmu  ve Bâb-õ "Âlî%ce (10) îcâbõ icrâ edilerek 
sada bi%l-icrâ ma"â  mâddesi Mâliyye Nezâret-i Celîlesine hâvele ve i "âr 
kõlõnmõ  bildirilmi  olma la Mü îriyyet-i Celîlesince dahi iktizâsõnõn 
ifâsõna (11) himmet buyurulmalarõ siyâkõnda tezkire. Fî 25 . Sene 1285 
(11 Aralõk 1868).35

34  BOA, A. MKT. MHM, 429-66.
35  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
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1736

Dersaadet ve Bilad-õ Selase (Üsküdar, Galata ve Eyüp)!de 
Olu turulan Meclise Tayin Edilen Memurlarõn Maa larõ Hakkõnda 

(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 17 ! Sayfa: 421)

"Aded

210

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Der-Sa"âdet ve Bilâd-õ Selâse%nin hüsn-i idâre-i umûr-õ zâbõtasõ içün 
bâ-irâde-i seniyye te kîl olunan devâir ve mecâlise ta"yîn buyurulan 
memûrîne tahsîsi îcâb eden ma"â lardan dolayõ Dâire-i Zabtiyyenin 
mahsûsât-õ kadîmesiyle tahsîsât-õ cedîdesi beyninde (3) açõk görünen bir 
yük kõrk üç bin yedi yüz yedi ve Meclis-i dâre a"zâlõ õna nakl edilen 
" zzetlü Hasan A a ile Hacõ Mustafa ve Ömer A alarõn ma"â larõ olub 
hâricde kalan dokuz bin yüz altmõ  guru una iki kalem (4) bir yük elli 
iki bin sekiz yüz altmõ  yedi guru un tahsîsât-õ cedîdeye zammõ eref-
vârid olan iki kõt"a buyuruldu-õ "âlî-i cenâb-õ vekâlet-penâhîlerinde emr ü 
irâde buyurulmu  oldu u hâlde Bâb-õ Zabtiyyeden bi%t-tanzîm (5) cânib-i 
Hazîneye irsâl olunan defterde Dâire-i Zabtiyyede istihdâm olunacak 
memûrîn ve sâire içün zabtiyye muhassasâtõna ehrî bir yük kõrk yedi 
bin yüz elli üç ve kazâlarda müstahdem memûrîn ve sâire içün dahi (6) 
kazâlar tahsîsâtõna kõrk be  bin yedi yüz on dört guru una cem"an ehrî 
bir yük doksan iki bin sekiz yüz altmõ  yedi guru un müceddeden zamm 
ve "ilâvesi lâzõm gelece i gösterilib u hâlde tahsîsât-õ mezkûreye (7) 
zammõ irâde buyurulan sâlifü%z-zikr iki kalem bir yük elli iki bin sekiz 
yüz altmõ  yedi guru  ile muvâzene olundukda kõrk bin guru  açõk 
görünmü  ve bu da mülhak kazâlarõn müdîr ve nâibleri "âidâtõyla (8) ba"zõ 
vâridât-õ müteferrika olmak üzere muhassasât-õ merkûmeye kar uluk 

36  BOA, . DH, 592-41200.

Meclis-i dâre
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olarak Hazîneye bõrakõlacak mebâli  ile kapadõlaca õ cânib-i Zabtiyyeden 
evvelce bi%t-tanzîm Bâb-õ "Âlî%ye takdîm olunan deftere idhâl ve i âret 
(9) edildi i cihetle defter-i mezkûrun topyekûnundan tenzîl olunan akçe 
olub her nasõlsa açõkda kalmõ  oldu undan mezkûr kõrk bin guru un dahi 
tahsîsât-õ cedîdeye zamm ve "ilâvesi buyuruldu-õ sâmî-i (10) hõdîvîlerinin 
eref-vürûduna mütevakkõf idü i masârifât muhâsebesinden muharrer 

der-kenârda gösterilmi  olma la îfâ-yõ muktezâsõ bâbõnda emr ü fermân 
hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 25 Zi%l-hicce Sene (12)85 ve fî 27 Mart 
Sene (12)85 (8 Nisan 1869).

( mzâ)

*
(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Der-Sa"âdet ve Bilâd-õ Selâse%nin hüsn-i idâre-i umûr-õ zâbõtasõ içün bâ-
irâde-i seniyye te kîl olunan devâir ve mecâlise ta"yîn buyurulan memûrîne 
tahsîsi îcâb eden ma"â lardan dolayõ Dâire-i Zabtiyyenin muhassasât-õ 
kadîmesiyle tahsîsât-õ (3) cedîdesi beyninde açõk görünen bir yük kõrk üç 
bin yedi yüz yedi ve Meclis-i dâre a"zâlõ õna nakl edilen " zzetlü Hasan 
A a ile Hacõ Mustafa ve Ömer A alarõn ma"â larõ olub hâricde kalan 
dokuz bin (4) yüz altmõ  guru una iki kalem bir yük elli iki bin sekiz yüz 
altmõ  yedi guru un tahsîsât-õ cedîdeye zammõ bâ-buyuruldu bildirilmi  
oldu u hâlde Bâb-õ Zabtiyyeden bi%t-tanzîm cânib-i Hazîneye irsâl olunan 
defterde Dâire-i (5) Zabtiyyede istihdâm olunacak memûrîn ve sâire içün 
zabtiyye muhassasâtõna ehrî bir yük kõrk yedi bin yüz elli üç ve kazâlarda 
müstahdem memûrîn içün dahi kazâlar tahsîsâtõna kõrk be  bin yedi yüz 
on dört (6) guru una cem"an ehrî bir yük doksan iki bin sekiz yüz altmõ  
yedi guru un müceddeden zamm ve "ilâvesi lâzõm gelece i gösterilib u 
hâlde tahsîsât-õ mezkûreye zammõ iktizâ eden sâlifü%z-zikr iki kalem bir 
yük elli (7) iki bin sekiz yüz altmõ  yedi guru  ile muvâzene olundukda 
kõrk bin guru  içün görünmü  ve bu da mülhak kazâlarõn müdîr ve nâibleri 
"âidâtõyla ba"zõ vâridât-õ müteferrika olmak üzere muhassasât-õ merkûmeye 
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(8) kar uluk olarak Hazîneye bõrakõlacak mebâli  ile kapadõlaca õ cânib-i 
zabtiyyeden evvelce tanzîm olunarak Bâb-õ "Âlî%ye gönderilen defterde 
idhâl ve i âret edildi i cihetle defter-i mezkûrun top yekûnundan tenzîl 
olunan (9) akçe olub her nasõlsa açõkda kalmõ  oldu undan mezkûr kõrk bin 
guru un dahi tahsîsât-õ cedîdeye zamm ve "ilâvesi istîzânõna dâir Mâliyye 
Nezâret-i Celîlesinin vârid olan tezkiresi "arz ve takdîm kõlõnmõ  olma la 
(10) îfâ-yõ muktezâsõnõn Nezâret-i mü ârünileyhâya havâlesi hakkõnda her 
ne vechle emr ü fermân hazret-i Pâdi âhî eref-sünûh ve sudûr buyurulur 
ise ana göre hareket olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm kõlõndõ 
efendim. Fî 10 S. Sene (12)86 (22 Mayõs 1869).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle 
zikr olunan tezkire me mûl-õ nazar-õ "inâyet-eser hazret-i (3) Cihânbâni 
buyurulmu  ve husûs-õ mezkûrun istîzân olundu u vechle îfâ-yõ 
muktezâsõnõn Nezâret-i mü ârünileyhâya (4) havâlesi müte"allik ve 
eref-sudûr buyurulan emr ü irâde-i mekârim-"âde-i hazret-i ehriyârî 

mantûk-õ münîÞ nden (5) olarak mezkûr tezkire yine savb-õ sâmî-i Sadâret-
penâhîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i (6) 
veliyyü%l-emrindir. Fî 11 S. Sene 1286 (23 Mayõs 1869).
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1837

Dersaadet, Beyo lu ve Üsküdar Zabõta lerine Dair      
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 18 ! Sayfa: 423)

(1) Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(2) Ma"lûm-õ "âlî-i cenâb-õ nezâret-penâhîleri buyuruldu u üzere te kîlât 
ve õslâhât-õ cedîdeden ve bu münâsebetle Der-Sa"âdet ve Beyo lu ve 
Üsküdar zâbõtalarõ müstakillen birer idâre heyetine girerek dâirelerince (3) 
hâsõl olan cesâmet ve ehemmiyyetden dolayõ zâbõta memûrlarõ mu"âmelât 
ve icrâatõn küllîsini yalnõz idâreye kifâyet edemeyeceklerinden matlûb 
ve mültezim-i "âlî olan sür"at-i hüsn-i cereyân mesâlih (4) ve mu"âmelât 
içün bunlara vâsõta-i icrâiyye olmak üzere birer mu"âvin ta"yîni ehemm ve 
elzem görünmü  ve ebniye-i seniyye memûru sâbõk Hacõ Hüsnü Efendi 
ve Teftî  Müdîri Istabl-õ Âmire Müdîrli i (5) pâyelülerinden Sabit Efendi 
ile Sa"âdetlü Hristaki Efendi hazretlerinin dâmâdõ olub Mekteb-i Tõbbiye 
Kâimmakâmlarõndan bulundu u hâlde o sõnõfõ terk etmi  olan ve elsine 
â inâ erbâb-õ dirâyetden bulunan (6) Vasilaki Salikoti Bey%in dirâyet ve 
ehliyyetleri derece-i kifâyede bulunmu  olmasõyla muvâfõk-õ rey ve irâde 
nezâret-penâhîleri buyuruldu u takdîrde ma"â larõ Hazîne-i Celîleye bâr 
olunmaksõzõn tahkîk ve teftî  (7) memûrlarõ tahsîsâtõ miyânõnda tedârük 
olunan kar ulukdan tesviye olunmak üzere "ale%s-seviyye üçer bin be er yüz 
guru  ma"â  tahsîsi ve üçüne dahi rütbe-i sâniye sõnõf-õ evvel mütemâyizi 
(8) tevcîhiyle mûmâileyhümden Hüsnü Efendi%nin Der-Sa"âdet ve 
ma"lûmât-õ mahalliyyesi cihetiyle Sabit Efendi%nin Üsküdar ve Vasilaki 
Salikoti Bey%in Beyo lu zâbõta memûriyyetleri mu"âvinliklerine ta"yînleri 
(9) ve bu hâlde açõlacak olan teftî  müdîrli ine dahi bu memûriyyetin 
evvelki ma"â -õ muhassasõ bulunan üç bin be  yüz guru la dirâyet-i vecîzesi 

37  BOA, . DH, 593-41261.
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mutlak muvâfõk olan Üsküdar Meclis-i Temyîzi (10) mümeyyizlerinden 
Kadri Efendi%nin rütbe-i sâniye sõnõf-õ sânîsiyle memûriyyeti ve bir de 
Beyo lu Meclis-i Temyîzi a"zâsõndan Hafõz Bey%in "akl ve u"ûru muhtell38 
olmasõndan ve kendüsü Bâb-õ (11) Zabtiyyece hayli müddet müstahdem 
ve emekdâr bulunmasõndan dolayõ tekâ"üdlü ünün icrâsõ muvâfõk-õ ân 
merhamet-ni ân-õ "âlî bulundu una mebnî Mîr-i mûmâileyhin emsâli 
vechle Hazîne-i Celîleden iki bin (12) guru  ma"â la icrâ-yõ tekâ"üdü ve 
bunun yerine dahi fatânet ve liyâkati müsellem olan Mavriyani Efendi%nin 
Mîr-i mûmâileyhin ma"â -õ muhassasõ olan dört bin guru  ile (13) Meclis-i 
mezkûr a"zâlõ õna ta"yîni husûsuna müsâ"ade-i "aliyye-i nezâret-penâhîleri 
erzân buyurulmak bâbõnda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 
13 Safer Sene (12)86 (25 Mayõs 1869).

(Mühür)

*
(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Te kîlât-õ cedîde münâsebetiyle Der-Sa"âdet ve Beyo lu ve Üsküdar 
zâbõtalarõ müstakillen birer idâre heyetine girerek dâirelerince hâsõl olan 
cesâmet ve ehemmiyyetinden dolayõ zâbõta memûrlarõ (3) mu"âmelât ve 
icrâatõn küllîsini yalnõz idâreye kifâyet edemeyeceklerinden bunlara vâsõta-i 
icrâiyye olmak üzere birer mu"âvin ta"yîni lâzõm gelmi  ve Ebniye-i Seniyye 
Memûru sâbõk Hacõ Hüsnü Efendi ve teftî  müdîri (4) Istabl-õ "Âmire 
pâyelülerinden Sabit Efendi ile Mekteb-i Tõbbiye Kâimmakâmlarõndan 
bulundu u hâlde o sõnõfõ terk etmi  olan Vasilaki Salikoti Bey%in dirâyet ve 
ehliyyetleri derece-i kifâyede görünmü  (5) oldu undan ma"â larõ tahkîk 
ve teftî  memûrlarõ miyânõnda tedârik olunan kar ulukdan tesviye olunmak 
üzere "ale%s-seviyye üçer bin be  yüz guru  ma"â  tahsîsi ve üçüne dahi 
rütbe-i sâniye (6) sõnõf-õ evvel mütemâyizi tevcîhi ile mûmâileyhimden 

38  hlal edilmi , bozulmu , bozuk; karõ mõ . Bkz.: Ferit Devellio lu, Osmanlõca-Türkçe Ansiklopedik 
Lûgat, Ankara 1997, s. 675.
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Hüsnü Efendi%nin Der-Sa"âdet ve Sabit Efendi%nin Üsküdar ve Vasilaki 
Salikoti Bey%in Beyo lu zâbõta memûriyyetleri mu"âvinliklerine ta"yîni ve 
bu hâlde (7) açõlacak olan teftî  müdîrli ine dahi bu memûriyyetin evvelki 
ma"â -õ muhassas bulunan üç bin be  yüz guru la Üsküdar Meclis-i Temyîzi 
mümeyyizlerinden Kadri Efendi%nin rütbe-i sâniye sõnõf-õ (8) sânîsiyle 
memûriyyeti ve Beyo lu Meclis-i Temyîzi a"zâsõndan Hafõz Bey%in u"ûru 
muhtell olub kendüsü emekdâr bulunmasõndan dolayõ emsâli vechle 
Hazîne-i Celîleden iki bin guru  (9) ma"â  tahsîsiyle icrâ-yõ tekâ"üdü ve 
yerine liyâkati der-kâr olan Mavriyani Efendi%nin muhassas olan dört bin 
guru  ma"â la Meclis-i mezkûr a"zâlõ õna ta"yîni hususlarõna dâir (10) 
Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesinin tezkiresi "arz ve takdîm kõlõnmõ  olma la 
ol bâbda her ne vechle emr ü fermân cenâb-õ Pâdi âhî eref-sünûh ve sudûr 
buyurulur ise ana göre hareket olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâverî (11) 
terkîmine ibtidâr olundu efendim. Fî 21 S. Sene (12)86 (2 Haziran 1869).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle 
melfûf takrîr manzûr-õ evket-mevfûr hazret-i Pâdi âhî (3) buyurulmu  
ve ber-mûcib-i istîzân zikr olunan rütbelerin tevcîhi ile mevâdd-õ sâirenin 
icrâ-yõ iktizâlarõ eref-sünûh ve (4) sudûr buyurulan emr ü irâde-i seniyye-i 
hazret-i ehin âhî mantûk-õ "âlîsinden olarak mezkûr takrîr yine savb-õ (5) 
sâmî-i vekâlet-penâhîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 22 S. Sene (12)86 (3 Haziran 1869).
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1939

Dersaadet ve Ba lõ Yerlerde Görevli Memurlarõn Vazifelerine Dair 
Zaptiye Mü iriyetince Hazõrlanan Layihanõn Geçici Olarak Kullanõlmasõ 

(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 19 ! Sayfa: 425)

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Der-Sa"âdet ve Mülhakâtõ dâre-i Zâbõta ve Mülkiyye ve Mahâkim 
Nizâmiyyesine ve memûrlarõnõn vezâiÞ ne dâir Zabtiyye Mü îriyyet-i 
Celîlesi cânibinden takdîm ve ûrâ-yõ Devlet Dâhiliyye ve "Adliyye 
Dâirelerinin ictimâ"õyla ta"dîl edilen (3) lâyiha ve mazbata üzerine ûrâ-
yõ mezkûr hey"et-i "umûmiyyesinden tanzîm olunan mazbata-yõ lâhiyanõn 
nüsha-i mübeyyezesiyle ma"an "arz ve takdîm olundu meâlinden müstebân 
oldu u vechle zikr olunan idâre-i zâbõtanõn (4) vaz"-õ kadîmi muktezâyat-õ 
maslahatca nâkõs olundu u hâlde sâye-i mehâsin-vâye-i hazret-i 
Mülûkânede geçen sene icrâ olunan te kîlâtõ sõrasõnda muhâkemât-õ 
cezâiyye içün dahi mecâlis-i müte"addide gü âd olunarak nizâmât-õ (5) 
mukteziyyesi bi%l-etrâf der-dest-i müzâkere olmasõyla berâber mecâlis-i 
mezkûre "ale%t-tevâlî îfâ-yõ vezâiÞ  ile me gûl olmakda bulundu u cihetle 
komisyon-õ mahsûs ma"rifetiyle mükemmelen yapõlmakda olan kânûnun 
(6) ne rine kadar ta"lîmât-õ muvakkate hâlinde merci"-i muâ"melât 
olabilecek bir eyin vücûdu hâlen maslahaten enseb ve evlâ görünerek 
lâhiya-i mebhûsenin usûl-i muhâkemeye müte"allik olan mevâddõ kabûl 
ve tasdîk (7) kõlõnmõ  ve Meclis-i dâreye dâir olan ikinci faslõn on altõncõ 
mâddesinde bu meclisin umûr-õ mülkiyye ve mâliyyeye müte"allik rüyetine 
me"mûr oldu u husûsât hakkõnda verece i karârlar mü îrlik makâmõndan 
(8) tasdîk olunmadõkca icrâ olunmayaca õ muharrer olub e erçi umûr-õ 
külliyye-i idâreden Zabtiyye Mü îrli i mesûl olmak hasbõyla kâffe-i icrââtõn 
Meclis-i dârece karâr-gîr olmadõkça meydâna konulmamasõ lâzõm gelmez 

39  BOA, . DH, 1295-101735.
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ise de (9) ba"zõ mevâdd-õ mahsûse-i esâsiyyede meclisin inzimâm-õ rey 
ve müzâkeresi hasbe%l-kâ"ide muktezî oldu una göre mü îrlik makâmõnõn 
Meclis-i dâre karârlarõnõ ta yîr ve kabûlde tahyîri olamayaca õndan 
Meclis-i (10) dârece verilen karârlarõn mü îrlik makâmõnõn tasdîkiyle icrâ 
kõlõnmasõ ve tasdîk olunmayan karârlarõn beyân-õ esbâbõyla îcâb-õ maslahata 
göre icrâ edilmesi ve seksen birinci mâddede ta"yîni (11) gösterilen da"vâ 
vekîllerinin muhassenâtõna mebnî mutlaka Teba"a-i Devlet-i "Aliyyeden 
olmasõ sûretleri tercîh olunmu  ve seksen be inci mâddede gösterilen 
âhidlerin tahlîÞ  mâddesi mezkûr kânûnun (12) tertîbi sõrasõnda bi%l-

mütâla"a bir esâsa rabt olunmak üzere lâyihadan çõkarõlmõ  ve Teftî  
Dâiresinin de"âvî-i hukûkiyye icrââtõna kemâ-kân mezûniyyeti ve fenârsõz 
e hâsõn temyiz-i ahvâlini mübeyyin olan (13) yirmi üçüncü ve kõrk üçüncü 
mâddeler ahkâmõ dahi bi%l-mütâla"a tashîh ve taslîh edilmi  oldu undan 
zikr olunan lâhiyanõn mahakime müte"allik kõsm Usûl-i Muhâkeme-i 
Cezâiyye Kânûnunun ne rine kadar suret-i (14) muvakkatede olmak ve 
di er mâddeleri idârece düstûrü%l-"amel tutulmak üzere icrâ-yõ iktizâsõnõn 
Mü îriyyet-i mü ârünileyhâya havâlesi tezekkür olunub mütâla"ât-õ vâkõ"a 
îcâb-õ maslahata muvâfõk (15) görünmü  ise de ol bâbda her ne vechle emr 
ü fermân cenâb-õ Pâdi âhî seref-sünûh ve sudûr buyurulur ise ana göre 
hareket olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm kõlõndõ efendim. Fî 
20 Za. (1)286 (21 ubat 1870).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Hâme-pîrâ-yõ ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle evrâk-õ 
ma"rûza (3) manzûr-õ ma"âlî- mevfûr hazret-i Mülûkâne buyurulmu  
ve tezekkür ve istîzân olundu u vechle (4) mezkûr lâyihanõn mahâkime 
müte"allik kõsmõ zikr olunan kânûnun ne rine kadar sûret-i (5) muvakkatede 
olmak ve di er mâddeleri düstûrü%l-"amel tutulmak üzere idârece icrâ-yõ 
(6) iktizâsõnõn Mü îriyyet-i mü ârünileyhâya havâlesi eref-sünûh ve sudûr 
buyurulan (7) emr ü irâde-i seniyye-i hazret-i ehîn âhî mantûk-õ celîlinden 
olarak evrâk-õ (8) merkûme yine savb-õ sâmî-i Sadâret-penâhîlerine i"âde 
kõlõnmõ  olma la ol bâbda (9) emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 
21 Za. (12)86 (22 ubat 1870).
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2040

Çatalca Kazasõ Hükümet Kona õnõn Tamiri                       
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 20 ! Sayfa: 426)

(1) Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

81

(2) Devletlü efendim hazretleri 
(3) Çekmece Mutasarrõß õ õ heyeti Büyükçekmece kasabasõnda bulundu u 
sõrada geçende müte"allik ve eref-sudûr buyurulan irâde-i "aliyye mûcibince 
Çatalca kasabasõna nakl olunmu  ve oradaki hukûmet kona õnõn zõyyõk41 
olarak memûrîn ve ketebe-i mevcûdeye (4) gayr-õ kâfî bulunmasõndan nâ î 
dört oda daha "ilâvesiyle biraz tevsî"i tasavvur olunmu  ise de mezkûr 
kona õn gâyet harâb olmasõ cihetiyle kâimen mahv ve isbâtõ mümkün 
olunamayaca õndan bütün bütün hedmiyle dokuz odadan "ibâret olmak 
üzere (5) müceddeden bir hukûmet kona õ in âsõ tensîb olunarak lede%l-
ke f kõrk bin be  yüz otuz be  guru  masraß a vücûda gelece i tebeyyün 
etmi  ve mutasarrõß õ õn Çatalca kasabasõna naklinden dolayõ kendülerince 
hâsõl olan teshîlâta te ekküren zikr olunan (6) masârif-i in âiyyenin 
i"âneten tesviyesi ahâlî tarafõndan bâ-mahzar "umûmî beyân ve ta"ahhüd 
olunmu  oldu u mezkûr mutasarrõß õk tarafõndan mevrûd inhâ ve mazbata 
meâllerinden ve zikr olunan kona õn ber-vech-i muharrer gâyet zayõf olmasõ 
cihetiyle istintâk (7) memûrlariçün bi%z-zarûre ba ka bir mahall istîcâr 
olunaca õnõn dahi muahharen vâki" olan i "ârdan müstebân oldu una ve 
memûrînin böyle müteferrik olarak ikâmetleri usûlen câiz olamayaca õ gibi 
memûrîn ve ketebe-i mevcûdeden ba ka küll-i yevm (8) ashâb-õ mesâlihin 

40  BOA, . DH, 614-42791.
41  Pek dar.Bkz.: Ferit Devellio lu,  Osmanlõca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 2006, s. 1186.
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tecemmu"undan nâ î bi%t-tab" galebelik hâsõl olaca õndan mezkûr kona õn 
hâl-i hâzõrõnda ibkâsõ muhâtaradan gayr-õ sâlim bulundu una nazaran 
ber-mûcib-i inhâ icrâ-yõ îcâbõna te ebbüs etdirilmek üzere (9) keyÞ yyetin 
cânib-i sâmî-i cenâb-õ nezâret-penâhîlerinden lüzûm-õ istîzânõndan Meclis-i 
dâre-i Zabtiyyeden ifâde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i 

men lehü%l-emrindir. Fî 20 Rebî"ü%l-evvel Sene (1)287 ve fî 7 Haziran 
Sene (12)86 (19 Haziran 1870).

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Çekmece Mutasarrõß õ õ heyetinin muahharen Çatalca kasabasõna nakl 
olunmasõ ve mevcûd olan hukûmet kona õnõn zõyyõk ve harâb olmasõ 
cihetiyle memûrîn ve ketebe-i mevcûdeye kâfî olmadõ õ misillü kâimen 
ta"mîr ve tevsî"i dahi kâbil (3) olamayaca õndan bütün bütün hedmiyle 
dokuz odadan "ibâret olmak üzere müceddeden bir hukûmet kona õ 
in âsõna lüzûm görünmü  ve lede%l-ke f kõrk bin be  yüz otuz be  guru  
masraß a vücûda gelece i (4) anla õlõb mutasarrõß õk-õ mezkûrun kaziyye-i 
mezkûreye naklinden dolayõ kendülerince hâsõl olan teshîlâta te ekküren 
zikr olunan masârif-i in âiyyenin i"âneten tesviyesi ahâlî tarafõndan bâ-
mahzar istid"â kõlõnmõ  oldu undan (5) icrâ-yõ iktizâsõ istîzânõnõ âmil 
Zabtiyye Mü îri Devletlü Pa a hazretlerinin tezkiresi leffen "arz ve takdîm 
kõlõndõ zikr olunan kona õn bu sûretle in âsõ memûrîn-i mevcûdenin 
topluca bir mahallde bulunmalarõnõ (6) ve bu dahi rüyet-i mesâlihde 
teshîlâtõ mûcib olmasõyla berâber masâriÞ  dahi cânib-i ahâlîden i"âneten 
tesviye olunaca õndan icrâ-yõ iktizâsõna ibtidâr kõlõnmasõnõn Mü îr-i 
mü ârünileyhe havâlesi hakkõnda her ne vechle emr ü fermân (7) hazret-i 
Hilâfet-penâhî eref-sudûr ve sünûh buyurulur ise ana göre hareket 
olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm kõlõndõ efendim. Fî 6 R. Sene 
(1)287 (6 Temmuz 1870).
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(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Hâme-pîrâ-yõ ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle 
tezkire-i merkûme manzûr-õ "âlî-i hazret-i ehin âhî (3) buyurulmu  ve 
husûs-õ ma"rûzanõn ber-vech-i istîzân icrâ-yõ iktizâsõna ibtidâr kõlõnmasõnõn 
Mü îr-i mü ârünileyhe havâlesi (4) eref-sunûh ve sudûr buyurulan emr ü 
irâde-i seniyye-i hazret-i Mülûkâne mantûk-õ münîÞ nden olarak tezkire-i 
merkûme (5) yine savb-õ sâmî-i Sadâret-penâhîlerine i"âde kõlõnmõ  
olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 7 R. Sene 
(1)287 (7 Temmuz 1870).

Meclis-i dâre
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2142

Zaptiye dare Meclisi Azalõ õna Mustafa Efendi!nin Tayini 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 21 ! Sayfa: 428)

(1) Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(2) "Atûfetlü efendim hazretleri
(3) Meclis-i dâre-i Zabtiyyeye "âid umûr-õ mahsûsâtõn an be an tekessür 
etmesiyle berâber ahîren memûrîn muhâkemâtõ dahi oraya "ilâve kõlõnmõ  ve 
heyetini te kîl eden a"zâsõnõn "adem-i kifâyeti der-kâr bulunmu  oldu una 
ve Meclis-i mezkûrun a"zâ-yõ sâbõkasõndan (4) " zzetlü Hacõ Mustafa 
Efendi%nin ma"lûmât-õ kâmilesine mebnî muvâfõk rey-i rezîn isâbet-
karîn-i "âlî buyuruldu u takdîrde ma"â õ der-dest bulunan Meclis-i mezkûr 
muhâkeme u"besinin te ekkülü sõrada tesviye olunmak üzere Efendi-i 
mûmâileyhin (5) imdiden Meclis-i mezkûr a"zâlõ õna memûriyyeti 
husûsuna himem-i "aliyye-i nezâret-penâhîleri der-kâr buyurulmasõ 
bâbõnda emr ü irâde hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 14 Zi%l-ka"de Sene 
(12)87 ve fî 23 Kânûn-õ sânî Sene (12)86 (4 ubat 1871).

( mzâ)

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Meclis-i dâre-i Zabtiyye mesâlihinin tekessür etmesine mebnî a"zâ-
yõ mevcûdesi kifâyet etmedi inden Devletlü " smetlü Fatõma Sultan 
hazretlerinin kethüdâlõk hidmetlerinde bulunan " zzetlü Hacõ (3) Mustafa 
Efendi%nin ma"lûmât-õ sâbõkasõ cihetiyle Meclis-i mezkûr a"zâlõ õna 

42  BOA, . DH, 627-43613.
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alõnmasõ ifâdesine dâir Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesinin tezkiresi 
leffen "arz ve takdîm kõlõnmõ  ve sûret-i ma"rûza (4) münâsib görünmü  
olma la Efendi-i mûmâileyhin sâye-i "inâyet-vâye-i hazret-i Mülûkânede 
rütbe-i hâliyyesinin evvelâ sõnõf-õ sânîsine terfî"i ile zikr olunan a"zâlõ a 
memûriyyeti hakkõnda (5) her ne vechle emr ü fermân ihsân-beyân cenâb-õ 
Cihânbânî müte"allik ve eref-sudûr buyurulur ise muktezâ-yõ celîli üzere 
harekete ibtidâr olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm olundu 
efendim. Fî 17 Za. Sene (12)87 (8 ubat 1871).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i tevkîr olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle zikr 
olunan tezkire manzûr-õ evket-mevfûr (3) hazret-i âhâne buyurulmu  ve 
Efendi-i mûmâileyhin ber-mûcib-i istîzân terfî"-i rütbesiyle zikr olunan 
a"zâlõ a (4) memûriyyeti müte"allik ve eref-sudûr buyurulan emr ü irâde-i 
ihsân-"âde-i cenâb-õ Mülûkâne mantûk-õ münîÞ nden (5) olarak mezkûr 
tezkire yine savb-õ sâmî-i Sadâret-penâhîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol 
bâbda emr ü fermân hazret-i (6) veliyyü%l-emrindir. Fî 18 Za. (1)287 (9 

ubat 1871).

Meclis-i dâre
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2243

Zaptiye daresi Maiyetinde Çalõ an Memurlarõn Rütbelerine Dair 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 22 ! Sayfa: 430)

Sâniye
Beyo lu Meclis 

a"zâsõndan Yaver Efendi

Bu dahi
Tahkîkât-õ HaÞ yye Müdîri 

Ebubekir Re ad Efendi

Bu dahi
Dîvân-õ Temyîz Mümeyyizi 

Hafõz Abdülhalim Efendi

Sâlise Mektûbî-i Zabtiyye 
Mümeyyiz-i Evveli Latif 

Efendi

Bu dahi
Emânet Memûru Musa 

Efendi

Kezâlik Der-Sa"âdet Meclis-i 
Temyîzi müstantiklerinden 

Anesti Efendi

Kezâlik
Tahsîlât ve Beyo lu Habshânesi 

müdîrleri ile Serveznedâr Ali ve Osman 
ve Hüseyin TevÞ k Efendiler

Kezâlik
Evrâk ve Mürûr Odalarõ mümeyyizleri 

Rõza Efendi ve zzet Bey

*

(1) Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(2) "Atûfetlü efendim hazretleri
(3) Dâire-i Zabtiyyede müstahdem ba"zõ memûrînin hüsn-i îfâ-yõ vezâif-i 
memûreleri emrinde me hûd olan ikdâm ve gayretleri bi-hakkõn lâyõk 
mükâfât olundu una mebnî muvâfõk emr ü irâde-i ma"âlî-"âde-i (4) "âlî 
buyuruldu u takdîrce bir kat dahi tezâyüd-i verzi  ve kû i lerini mûcib 
olmak üzere pusula-i melfûfe-i mütekaddimede ismleri bâlâsõna muharrer 
rütbelerle tevcîh ve ihsânõyla (5) tesrîrleri husûsuna himem-i "aliyye-i 
nezâret-penâhîleri erzân buyurulmak bâbõnda emr ü fermân hazret-i men 

43  BOA, . DH, 628-43658.
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lehü%l-emrindir. Fî 7 Za. Sene (12)87 ve fî 17 Kânûn-õ sânî Sene (12)86 
(29 Ocak 1871).

( mzâ)

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) dâre-i Zabtiyye ma"iyyetinde müstahdem ba"zõ memûrînin melfûf 
pusulada gösterilen rütbelerle taltîß eri iltimâsõna dâir Zabtiyye Mü îriyyet-i 
Celîlesinin tezkiresi leffen "arz ve takdîm kõlõndõ (3) mûmâileyhümün 
hüsn-i îfâ-yõ vezâif-i memûrelerinde me hûd idü i beyân kõlõnan gayret 
ve ikdâmlarõna mükâfâten sâye-i "inâyet-vâye-i cenâb-õ ehin âhî 
"uhdelerine iltimâs olunan rütbelerin (4) tevcîhi merhûn-õ müsâ"ade-i 
seniyye görünüyor ise de ol bâbda her ne vechle irâde-i ihsân-"âde-i 
hazret-i ehriyârî müte"allik ve eref-sudûr buyurulur ise müktezâ-yõ "âlîsi 
infâz olunaca õ beyânõyla (5) tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim. Fî 
Gurre-i Z. Sene (1)287 (22 ubat 1871).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Hâme-zîb-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i Sadâret penâhîleriyle 
zikr olunan tezkire ve pusula manzûr-õ evket-mevfûr hazret-i (3) Pâdi âhî 
buyurulmu  ve ber-mûcib-i istîzân mûmâileyhüm "uhdelerine mezkûr 
rütbelerin tevcîhi müte"allik ve eref-sudûr buyurulan (4) emr ü irâde-i 
ma"âlî-"âde-i cenâb-õ Mülûkâne mantûk-õ münîÞ nden olarak mârrü%z-zikr 
tezkire ve pusula yine savb-õ sâmî-i âsafîlerine (5) i"âde kõlõnmõ  olma la 
ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 2 Z.Sene (1)287 (23 

ubat 1871).

Meclis-i dâre
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2344

Zaptiye dare Meclisi Azasõndan Mustafa Bey ve Di erlerinin Taltiß eri 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 23 ! Sayfa:433)

(1) Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(2) "Atûfetlü efendim hazretleri
(3) Meclis-i dâre-i Zabtiyye a"zâsõndan " zzetlü Mustafa Bey sâye-i ma"âlî-
vâye-i hazret-i Pâdi âhîde Habshâne-i "Umûmînin kemâl-i tasarrufât ile 
hüsn-i tanzîm ve ikmâline fevka%l-gâye sarf-õ sa"y ve himmet eyledi ine 
ve Tulumba Meclisi Reîsi ve Bâb-õ Vâlâ-yõ Ser"askerî Tulumba Müdîri 
" zzetlü Hüseyin Bey ile (4) Bâb-õ "Âlî Tulumba Müdîri smail A a%nõn 
her vakt ve husûsuyla geçen geceki harîkde fart-õ ikdâm ve gayretleri 
me hûd ve müsellem idü ine mebnî muvâfõk rey-i rezîn "âtõfet-karîn-i 
"âlî buyuruldu u takdîrde mûmâileyhümden Mustafa Bey%e mükâfât ve 
tebdîlen (5) üçüncü ve Hüseyin Bey%e dördüncü ve smali A â%ya be inci 
rütbelerden birer kõt"a Mecîdî Ni ân-õ zî ânõnõn ihsânõyla taltîß eri husûsuna 
himem-i "aliyye-i nezâret-penâhîleri der-kâr buyurulmak bâbõnda emr ü 
irâde hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 29 Zi%l-ka"de Sene (12)87 ve fî 7 

ubat Sene (12)86 (20 ubat 1871).

( mzâ)

44  BOA, . DH, 628-43675.
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*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Meclis-i dâre-i Zabtiyye a"zâsõndan " zzetlü Mustafa Bey ile Tulumba 
Meclisi Reîsi Hüseyin Bey%in ve Bâb-õ "Âlî Tulumba Müdîri smail 
A â%nõn birer kõt"a Mecîdî (3) Ni ân-õ "âlî%si i"tâsõyla taltîß eri iltimâsõna 
dâir Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesinin tezkiresi leffen "arz ve takdîm kõlõndõ 
mûmâileyhümden Mustafa Bey%in Habshâne-i "Umûmînin (4) hüsn-i 
tanzîm ve ikmâline sarf-õ vüs" ü makderet eyledi i misillü di erlerinin dahi 
vezâif-i memûrelerinde ikdâm ve gayretleri cihetiyle sezâ-vâr taltîf-i "âlî 
olduklarõ (5) beyân kõlõnma la iltimâs olundu u üzere mûmâileyh Mustafa 
Bey%e tebdîlen üçüncü ve Hüseyin Bey%e müceddeden dördüncü ve A a-yõ 
mûmâileyhe dahi be inci rütbelerden birer kõt"a (6) Ni ân-õ Mecîdî i"tâsõ 
hakkõnda her ne vechle irâde-i "inâyet-ifâde-i hazret-i ehin âhî müte"allik 
ve eref-sudûr buyurulur ise muktezâ-yõ celîli infâz olunaca õ (7) beyânõyla 
tezkire-i senâverî terkîmine ibtidâr olundu efendim. Fî 6 Z. Sene (1)287 
(27 ubat 1871).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki 
(2) Enâmil-i zîb-i tekrîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle 
mezkûr tezkire manzûr-õ "âlî-i hazret-i Pâdi âhî buyurulmu  (3) ve 
istîzân olundu u vechle mûmâileyhüme tebdîlen ve müceddeden mezkûr 
rütbelerden birer kõt"a Ni ân-õ Mecîdî i"tâsõ müte"allik (4) ve eref-sudûr 
buyurulan emr ü irâde-i seniyye-i hazret-i Tâcdârî mantûk-õ münîÞ nden 
olarak zikr olunan tezkire (5) yine savb-õ sâmî-i Sadâret-penâhîlerine i"âde 
kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 7 
Z. Sene (1)287 (28 ubat 1871).

Meclis-i dâre
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2445

Zaptiye dare Meclisinin dare ve Muhakeme Dairelerine Bölünmesi 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge: 24 ! Sayfa: 435)

Kar uluk ittihâz olunan

10000 Mü îr mu"âvinli i ma"â õ 
10000 Der-Sa"âdet Mutasarrõß õ õ ma"â õ
3500 Mutasarrõf mu"âvinli i ma"â õ 
7500 Muhâsebeci ma"â õ
3000 Muhâsebe mu"âvini ma"â õ 
34000

1250 Hacõ Mustafa Efendi ma"â õ
4000 Mazhar Bey%in ma"â õ
12750 Teftî  memûrlarõ tenkîhâtõndan tasarruf olunan
52000

Tertîb-i cedîdde verilmesi lâzõm gelen ma"â ât
9000 Mü îr mu"âvini ma"â õ
8500 Meclis-i dâre reîs-i evveli ma"â õ
5000 Meclis-i mezkûr reîs-i sânî ma"â õ
7000 Muhâsebeci ma"â õ
4000 A"zâ Hasan Efendi ma"â õ
33500

45  BOA, . DH, 629-43772.
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3500 A"zâ Osman Daver Efendi ma"â õ
4000 Ahmed Yemni Efendi%ye tahsîsi lâzõm gelen
1000 Mazhar Bey%e tekâ"üd ma"â õ 
5250 Meclis-i dâre Muhâkeme kõsmõna ketebe ma"â õ
47250

47250
4750 tasarruf

*

(1) Huzûr-õ Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhîye

(2) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(3) crâsõ her vakt mahsûsuyla u aralõk mültezem olan kâ"ide-i 
tasarruÞ yyeye ri"âyeten mahsûsât ve mu"âmelât-õ mühimmenin mihver-i 
matlûbe ircâ"õyla sür"at ve suhûlet cereyânõnõ bir kat daha sekeneden 
vikâyeten Der-Sa"âdet Mutasarrõß õ õ Mü îr Mu"âvinli iyle birle dirilerek 
ve Mutasarrõf ve Muhâsebe Mu"âvinlikleri dahi la v olunarak mesâlihi 
(4) an be an tekessür etmekde bulunan Meclis-i dâre-i Zabtiyye idâre 
ve muhâkeme kõsmõ nâmõyla ikiye bi%t-taksîm idâre kõsmõna birer reîs-i 
evvel ve muhâkeme kõsmõna birer reîs-i sânî ve heyet-i hâzõrasõna "ilâveten 
imdilik bir de a"zâ ta"yîn kõlõndõ õ hâlde idârece suhûlet ve mazbûtiyyeti 

mûcib olaca õ ve leffen takdîm kõlõnan pusula mûcibince (5) i bu tertîbde 
verilmesi lâzõm gelen ma"â lar tertîb-i kadîmeden ve tasarrufât-õ sâireden 
tedârük olunan kar ulukdan bi%t-tenzîl ehrî dört bin yedi yüz elli guru  
tasarruf edilece i der-kâr bulunmu dur u hâlde mü îr mu"âvinli ine 
hüsn-i idâreye ve gece gündüz harîklere giderek vazîfe-i mühimmesini 
(6) tamâmî-i îfâya muktedir erbâb-õ dirâyet ve mu"âmelâtdan birisinin 
memûriyyeti ehemm ve elzem ve Beyo lu Mutasarrõfõ Sa"âdetlü Fikri 
Efendi%nin u memûriyyete liyâkat ve kifâyeti müsellem oldu una mebnî 
muvâfõk rey ve irâde-i "aliyye-i cenâb-õ vekâlet-penâhîleri buyuruldu u 

Meclis-i dâre
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takdîrde mûmâileyh Fikri Efendi%nin mü îr mu"âvinli ine ve Zabtiyye 
(7) Muhâsebecisi Sa"âdetlü Salih Efendi%nin Meclis-i mezkûr reîs-i 
evvelli ine ve a"zâdan Sa"âdetlü Hacõ Mustafa Efedi%nin reîs-i sânîli e ve 
Zabtiyye Mektûbcusu " zzetlü RaÞ  Efendi%nin Beyo lu Mutasarrõß õ õna 
ve Der-Sa"âdet Mutasarrõß õ õ mu"âvini olub dirâyet-i zâtiyye ve umûr-õ 
hesâbiyyece ma"lûmât-õ kâÞ yyesi bulunan (8) " zzetlü Hacõ Hüsnü 
Efendi%nin muhâsebecili e ve Der-Sa"âdet Meclis-i Temyîzi Reîs-i Sânîsi 
" zzetlü Hayri Efendi%nin mektubculu a ve Muhâsebe Mu"âvini Hasan 
Efendi%nin zikr olunan Meclis-i dâre a"zâlõ õna memûriyyetleri ve Meclis-i 
mezkûr a"zâsõndan " zzetlü Mazhar Bey "alîl ve marîz olarak devâm 
edememekde bulundu undan (9) Mîr-i mûmâileyhin merhameten bin 
guru  ma"â la tekâ"üdlü ün icrâsõyla yerine Osman Daver Efendi%nin a"zâ 
ta"yîni ve mûmâileyhümden Fikri ve Salih Efendiler rütbe-i hâliyyelerinin 
emsâli vechle evvelî sõnõf-õ evveline ve ReÞ  ve Hüsnü ve Hayri Efendiler 
rütbe-i hâliyyelerinin evvelî sõnõf-õ sânîsine ve Hasan ve Osman Daver 
(10) Efendilerin sâniye sõnõf-õ mütemâyizine ve Meclis-i dâre a"zâsõndan 
di er Osman Efendi%nin sâniye sõnõf-õ sânîsine terfî"i ve Üsküdar Meclis-i 
Temyîzi Ba kâtibi Asõm Bey%e hüsn-i gayretine ve Bâb-õ Zabtiyye Kapu 
Çukadâr46õ Süleyman Rõza Efendi%ye emekdârlõ õna mükâfâten rütbe-i 
sâlise tevcîhi ve bir de u tertîb (11) iktizâsõnca Sa"âdetlü Ahmed Yemeni 
Efendi hazretleriyle Sa"âdetlü Abdülhamid Pa a%nõn bi%z-zarûr açõkda 
kalacaklarõ ve bunlardan mü ârünileyh Ahmed Efendi emekdâr bendegân-õ 
Saltanat-õ Seniyyeden ve mûmâileyh Abdülhamid Pa a dahi ta raca pek 
çok kullanõlmõ  erbâb-õ dirâyet ve kitâbetden bulundu u cihetle zarûretden 
vikâyeleri (12) âyân-õ mekârim-ni ân-õ "âlîye muvâfõk göründü üne mebnî 
mü ârünileyh Ahmed Efendi%ye sâye-i ihsân-vâye-i hazret-i Mülûkânede 
Der-Sa"âdetce münâsib bir memûriyyetle kayõrõlõncaya kadar tahsîsât-õ 
zabtiyyeden verilmek üzere mezkûr pusulada gönderildi i vechle dört bin 
guru  ma"â  tahsîsi ve mûmâileyh Abdülhamid Pa a%nõn (13) dahi ta raca 
açõlacak mutasarrõß õklardan birisiyle mesrûriyyeti husûslarõna müsâ"ade-i 
celîle-i cenâb-õ vekâlet-penâhîleri âyân buyurulmak bâbõnda ve her hâlde 

46  Eskiden saraylarda, konaklarda, resmi dairelerde, kendilerine her ey emredilen güvenilir u ak, ba -
hademe. Bkz.: lhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, stanbul 2011, s. 243.
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emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 29 Zi%l-hicce Sene (12)87 ve 
fî 9 Mart Sene (12)87 (21 Mart 1871).

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) dâre-i zabtiyye%nin nizâmât-õ esâsiyyesi muktezâsõndan olmak üzere 
Der-Sa"âdet%in umûr-õ zâbõtasõ bir mutasarrõß õ a muhavvel olub mü îrli e 
müte"allik icrâât-õ mahsûsa içün bir mu"âvin dahi (3) mevcûd ise de Der-
Sa"âdet mutasarrõfõ merkez-i idârede bulundu u cihetle ana "âid olan 
mesâlihin mü îr mu"âvinli i vezâiÞ yle birlikde rüyeti daha ziyâde husûl-i 
mazbûtiyyeti mûcib (4) olaca õ misillü memûrîn muhâkemesinin Der-
Sa"âdet%ce bidâyeten rüyeti Meclis-i dâre-i Zabtiyyeye müfevvez ise 
de muhâkemâtõn umûr-õ idâre ile muhteliten cereyânõ kâ"ide-i esâsiyye-i 
"umûmiyyeye muvâfõk (5) olamayaca õndan Meclis-i mezkûrun idâre ve 
muhâkeme dâireleri nâmõyla iki kõsma taksîm olunarak idâre dâiresine bir 
reîs-i evvel ve muhâkeme kõsmõna birer reîs-i sânî nasbõ ve mutasarrõf ve 
muhâsebe mu"âvinliklerinin (6) "adem-i lüzûmuna mebnî la võ muvâfõk-õ 
maslahat görünmekle Beyo lu Mutasarrõfõ Sa"âdetlü Fikri Efendi%nin 
liyâkat ve kifâyeti cihetiyle rütbesi evvelî sõnõf oluna bi%t-terfî" zikr olunan 
mu"âvinli e (7) ve Zabtiyye Muhâsebecisi Sa"âdetlü Salih Efendi%nin 
dahi rütbe-i hâliyyesinin mâ-fevkine terfî"iyle Meclis-i mezkûr reîs-i 
evvelili ine ve a"zâdan Sa"âdetlü Hacõ Mustafa Efendi%nin reîs-i sânîli ine 
ta"yîni (8) ve Zabtiyye Mektûbcusu " zzetlü ReÞ  Efendi%nin Beyo lu 
Mutasarrõß õ õna ve la v olunacak Der-Sa"âdet mutasarrõß õ õ mu"âvini 
olub umûr-õ hesâbiyyece ma"lûmât-õ kâÞ yyesi bulunan " zzetlü Hacõ 
Hüsnü Efendi%nin muhâsebecili e (9) ve Der-Sa"âdet Meclis-i Temyîzi 
Reîs-i Sânîsi " zzetlü Hayri Efendi%nin mektûbculu a ve Muhâsebe 
Mu"âvini Hasan Efendi%nin Meclis-i dâre a"zâlõ õna ve Meclis-i mezkûr 
a"zâsõndan olub "illet-i vücûdiyyesi (10) sebebiyle devâm edememekde 
olan " zzetlü Mazhar Bey%in bin guru  ma"â la tekâ"üdü bi%l-icrâ Daver 
Efendi%nin a"zâlõ a terÞ "-i rütbeleriyle icrâ-yõ memûriyyetleri ve a"zâ-yõ 

Meclis-i dâre
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mûmâileyhümden (11) Osman Efendi "uhdesine rütbe-i sâniye ve Üsküdar 
Meclis-i Temyîzi Ba kâtibi Asõm Bey ile Bâb-õ Zabtiyye Kapu Çukadârõ 
Süleyman Rõza Efendi "uhdelerine dahi rütbe-i sâlise tevcîhi ve u hâlde 
(12) mü îr mu"âvinli inden inÞ sâl edecek olan Sa"âdetlü Ahmed Yemeni 
Efendi hazretleri emekdârân bendegân-õ Saltanat-õ Seniyyeden olmasõyla 
sâye-i "inâyet-vâye-i cenâb-õ Cihânbânîde Der-Sa"âdet%ce münâsib bir 
memûriyyetle (13) kayõrõlõncaya kadar kendüsüne tahsîsât-õ zabtiyyeden 
verilmek üzere dört bin guru  ma"â  tahsîs ve Der-Sa"âdet Mutasarrõß õ õnõn 
la võ cihetiyle bi%t-tab" açõkda kalacak Sa"âdetlü Abdülhamid (14) Pa a%nõn 
dahi ta raca bir mutasarrõß õkla icrâ-yõ mesrûriyyeti ve i bu tertîbât ve 
tevcîhât iktizâsõnca mü âr ve mûmâileyhüme i"tâ kõlõnacak ma"â larõn 
melfûf pusulada muharrer muhassasât-õ kadîmeden tahsîsiyle (15) hâsõl olan 
ehrî dört bin yedi yüz elli guru  tasarrufun mevkûf tutulmasõ husûslarõna 

dâir Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesinin tezkiresi leffen "arz ve takdîm 
kõlõnmõ  tasarrufât-õ me rûha (16) mesâlih-i mühimme-i zabtiyyenin ez 
ser-i nev temîn hüsn-i cereyânõ maksadõna mübtenî olarak memûriyyetleri 
gösterilen bendegânõn umûr ve husûsât-õ mezkûreye ma"lûmât ve 
ehliyyetleri beyân olunmakla berâber muhassasâtca dahi (17) ber-minvâl-i 
muharrer tasarruf husûle getürülmü  oldu undan suver-i ma"rûza merhûn-õ 
müsâ"ade-i seniyye görünmü  ise de ol bâbda her ne vechle emr ü fermân 
ma"âlî-"unvân hazret-i ehin âhî eref-sünûh ve sudûr (18) buyurulur 
ise muktezâ-yõ "âlîsi infâz olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm 
kõlõndõ efendim. Fî 7 Muharrem Sene (1)288 (29 Mart 1871).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Esâbi"-i zîb-i tekrîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle (3) 
zikr olunan tezkire manzûr-õ "inâyet-nü ûr hazret-i Tâcdârî buyurulmu  (4) 
ve suver-i ma"rûzanõn istîzân-õ "âlî-i Sadâret-penâhîleri üzere (5) icrâ-yõ 
iktizâlarõ eref-sünûh ve sudûr buyurulan emr ü fermân (6) mekârim-"unvân 
cenâb-õ ehriyârî muktezâ-yõ celîlinden (7) olarak tezkire-i merkûme yine 
savb-õ sâmî-i vekâlet-penâhîlerine (8) i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr 
ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 8 Muharrem Sene (1)288 (30 Mart 
1871).
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2547

Ziya Pa a!nõn Zaptiye dare Meclisi Ba kanlõ õna Nakli 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 25 ! Sayfa: 438)

(1) Makâm-õ Celîl-i Hazret-i Vekâlet-penâhîye

Numero

115

(2) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(3) Meclis-i dâre-i Zabtiyye Reîs-i Sânîsi Sa"âdetlü Abdülhamid Pa a%nõn 
Filibe Mutasarrõß õ õna nakl ve tahvîl-i memûriyyeti cihetle yerine Meclis-i 
mezkûrun kesret-i me âgil-i hâliyyesi mülâbesesiyle ashâb-õ liyâkat ve 
iktidârdan (4) bir zâtõn ta"yîni lâzõm gelmesine ve Musul sanca õ Mutasarrõfõ 
sâbõk Sa"âdetlü Ziya Pa a hazretleri sõfat-õ matlûbe ile muttasõf mücerreb 
bendegân-õ Saltanat-õ Seniyyeden bulunmasõna mebnî mü ârünileyhin 
muhassas olan (5) altõ bin guru  ma"â la riyâset-i mezkûreye nasb ve ta"yîni 
husûsuna müsâ"ade-i mekârim-"âde-i hõdîv-i efhamîleri âyân buyurulmak 
bâbõnda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 12 evval Sene 
(12)88 ve fî 12 Kânûn-õ evvel Sene (12)87 (24 Aralõk 1871).

( mzâ)

47  BOA, . DH, 643-44747.
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*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Meclis-i dâre-i Zabtiyye reîs-i sânîsi olub geçende Filibe 
Mutasarrõß õ õna memûr edilen Sa"âdetlü Abdülhamid Pa a%nõn yerine 
Musul sanca õ mutasarrõfõ sâbõk Sa"âdetlü Ziya Pa a hazretlerinin (3) 
riyâset-i mezkûreye muhassas altõ bin guru  ma"â  ile ta"yîni husûsuna 
dâir Zabtiyye Nezâret-i Celîlesinin tezkiresi leffen "arz ve takdîm kõlõnmõ  
olma la ol bâbda emr ü fermân ma"âlî-"unvân (4) cenâb-õ Pâdi âhî her 
ne vechle eref-efzâ-yõ sünûh ve sudûr buyurulur ise mantûk-õ münîÞ ne 
tevfîk-i hareket olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm kõlõndõ 
efendim. Fî 16 evval Sene (1)288 (29 Aralõk 1871).

(Yatay Kõsõm)

(1) Mâ"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Enmele-i pîrâ-yõ tekrîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle 
mârrü%z-zikr tezkire manzûr-õ evket-mevfûr hazret-i Mülûkâne buyurulmu  
(3) ve istizân-õ âlî-i Sadâret-penâhîleri vechle Pa a-yõ mü ârünileyhin 
ol mikdâr ma"â la riyâset-i mezkûreye ta"yîni eref-sudûr (4) ve sünûh 
buyurulan emr ü irâde-i "inâyet-"âde-i cenâb-õ ehin âhî mantûk-õ 
celîlinden olarak tezkire-i merkûme yine savb-õ sâmî-i (5) hõdîvîlerine 
i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. 
Fî 17 evval Sene (1)288 (30 Aralõk 1871).
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2648

Zaptiye dare Meclisi Ba kanlõ õna Ahmed Efendi!nin Tayini 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 26 ! Sayfa: 440)

(1) Hâk-i Pây-õ "Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhîye

(2) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(3) Meclis-i dâre-i Zabtiyyeye "aid husûsâtõn kesreti ve Meclis-i mezkûr 
reîs-i sânîsi bulunan Sa"âdetlü Ziya Pa a hazretlerinin böyle umûr-õ kesîreyi 
bi-hakkõn îfâ ve idâreye (4) "adem-i kifâyeti cihetiyle mü ârünileyhin 
"azliyle riyâset-i mezkûreye münâsib ve muktedir bir zâtõn intihâb ve ta"yîni 
derece-i vücûbede görünmü  ve icrâ-yõ îcâbõ (5) merhûn-õ müsâ"ade-i 
"aliyye-i cenâb-õ Sadâret-penâhîleri bulunmu  olma la ol bâbda emr ü 
fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 23 Muharrem Sene (1)289 ve fî 21 
Mart Sene (12)88 (2 Nisan 1872).

( mzâ)

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri 
(2) Zabtiyye Nâzõrõ Devletlü Pa a hazretlerinin tezkire-i ma"rûzasõnda 
muharrer oldu u üzere Meclis-i dâre-i Zabtiyyeye "âid husûsâtõn kesreti 
cihetiyle riyâsetinin yed-i kifâyetde bulunmasõnõn lüzûmu ta"ayyün 
eyledi ine mebnî crâ Cem"iyyeti (3) reîsi sâbõk Sa"âdetlü Hacõ Ahmed 
Efendi hazretlerinin riyâset-i mezkûreye ta"yîni Encümen-i Vükelâda 
tezekkür olunduysa da ol bâbda emr ü fermân-õ Hümâyûn cenâb-õ 

48  BOA, . DH, 649-45074.
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Mülûkâne her ne vechle müte"allik ve eref-sudûr buyurulur ise hükm-i 
celîli îfâ (4) olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm kõlõndõ efendim. 
Fî 28 Muharrem Sene (1)289 (7 Nisan 1872).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki 
(2) Enmele-i zîb-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle 
tezkire-i merkûme manzûr-õ evket-mevfûr hazret-i Mülûkâne (3) 
buyurulmu  ve ber-vech-i istîzân Efendi-i mü ârünileyhin riyâset-i 
mezkûreye ta"yîni eref-sünûh ve sudûr buyurulan (4) emr ü irâde-i 
seniyye-i hazret-i ehin âhî mantûk-õ münîÞ nden olarak tezkire-i merkûme 
yine savb-õ sâmî-i vekâlet-penâhîlerine (5) i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda 
emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 29 Muharrem Sene (1)289 (8 
Nisan 1872).
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2749

Zaptiye dare Meclisi Azasõ Kozanzade Ahmed Pa a!nõn Birikmi  
Maa õnõn Ödenmesi (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 27 ! Sayfa: 442)

(1) Zabtiyye Nezâret-i Celîlesine

(2) Zabtiyye dâre Meclisi a"zâsõndan Kozanzâde Sa"âdetlü Ahmed 
Pa a%nõn tesviye-i ma"â ât-õ müterâkimesi hakkõnda (3) ba"zõ ifâde ve 
istid"âyõ hâvî verdi i "arz-õ hâl leffen irsâl kõlõnmõ  olma la bi%t-tahkîk 
iktizâsõnõn (4) îfâ ve ifâdesi mütevakkõf-õ himem-i behiyyeleridir efendim. 
Fî 20 S. Sene 1289 (29 Nisan 1872).50

49  BOA, ZB, 4-71.
50  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
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2851

Zaptiye dare Meclisinden Ayrõlan Hasan Tahsin Pa a ile Ragõp Pa a 
Hakkõnda (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 28 ! Sayfa: 443)

Evrâk 
Numerosu

Müsveddî 
smi

Tesvîdi 
Târîhi

Tebyîzi Târîhi Hasan Tahsin 
Pa a ile Ragõb 

Pa a%ya

"Umûm 
Numerosu

29 (&) Sene 
(12)91

(1) Zât-õ sa"âdetlerine iki bin be  yüz (iki bin üç yüz 
otuz) guru  ma"zûliyyet ma"â õ tahsîsiyle Bâb-õ 
Zabtiyye Meclis dâresi riyâsetinden (a"zâlõ õndan) 
"afvlarõ müte"allik buyurulan (2) irâde-i seniyye-i 
cenâb-õ Pâdi âhî iktizâ-yõ "âlîsinden bulunmu  olma la 
beyân-õ hâl siyâkõnda tezkire. Fî 29 M. (12)90 (29 Mart 

1873).52

52

51  BOA, A. MKT. MHM, 451-10.
52 Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
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2953

Zaptiye Dairesi ile Hapishanenin Tamir ve n a Masraß arõnõn Tespit 
Edilmesi  (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 29 ! Sayfa: 444)

Evrâk Numerosu
Müsveddî 

smi
Tesvîdi 
Târîhi

Tebyîzi Târîhi
Zabtiyye 

Mü îriyyet-i 
Celîlesine

"Umûm 
Numerosu

35
26 S. Sene 

(12)90 (25 Nisan 
1873)

(1) Müfâd-õ i "âr-õ devletleri ma"lûm-õ 
senâverî oldu imdiki Zabtiyye Dâiresinin 
sûret-i matlûbede icrâ-yõ ta"mîrât ve õslâhâtõ 
(2) sõrada zikr olunan habshânenin dahi in âsõ 
ve "umûmu içün iki bin kise tahsîsi mukarrer 
olub Dâire-i mezkûrenin (3) ta"mîrâtõ icrâ ve 
ikmâl olunmu  ise de masâriÞ nin mikdâr ve 
kemmiyyeti ve tahsîsâtõnõn kifâyet ve "adem-i 
kifâyeti ma"lûm olmadõ õndan (4) Dâire-i 
mezkûre ile teferru"âtõnõn ba"de-mâ ke f-i 
evvel ve sânîlerinin icrâsõyla masârifât-õ 
vâkõ"anõn beyân-õ mikdâr-õ  sahîhiyle beraber  
mikdâr-õ sahîhi beyân olunmak üzere (5) 
ve sarÞ yyât-õ vâkõ"a mebla -õ mezkûreyi 
tecâvüz edib etmedi inin i bu habshâne içün 
mebâli -i mebhûseden ne mikdâr sarÞ yyât 
vukû" bulmu  ve bunun masârif-i mahdûde-i 
ke fîyyesinden ibâret (6) bulunmu  
oldu unun tahkîk ve i "ârõ menût-õ himmet-i 
behiyyeleridir efendim. Fî 26 S. Sene (12)90 
(25 Nisan 1873).

53  BOA, A. MKT. MHM, 453-9.
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3054

Dersaadet Mutasarrõß õk ve Kaymakamlõk Merkezlerinde 
Bulunan Ceza Mahkemelerinin Genel Durumu ve HaÞ f 

Suçlarõn Zabõta Meclislerince Karara Ba lanmasõ Hakkõnda                                             
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 30 ! Sayfa: 445)

Mühimme

Evrâk 
Numerosu

Müsveddî 
smi

Tesvîdi 
Târîhi

Tebyîzi Târîhi Zabtiyye 
Nezâret-i 

Behiyyesine 
Cevâb

"Umûm 
Numerosu

Fî 10 R. Sene (12)90 (7 
Haziran 1873)

(1) Müfâd-õ i "âr-õ vâlâlarõ ma"lûm-õ senâverî oldukdan sonra keyÞ yyet-i 
Dîvân-õ Ahkâm-õ "Adliyye Nezâret-i Celîlesinden lede%l-istîzâh Kânûn-õ 
Cezânõn bâb-õ sâlisinde (2) muharrer ahkâm-õ cezâiyyenin vâkõâ" bir 
takõmõ ehremânet-i behiyyesinin vazîfesi dâhilinde olan ahvâle" âid ise 
de kõsm-õ küllîsi umûr-õ zâbõtaya müteferri" olub mahkemeleri (3) asl i gâl 
eden ahvâl dahi zâbõtaya teferru" eden bu makûle de"âvî-i hafîfe ve umûr-õ 
"âdiyye nev"leri oldu una ve Der-Sa"âdet Hukûk-õ "Âdiye ve Cezâiyye 
Nizâmnâmesinin (4) Be inci Mâddesi hükmünce Mevki" Mahkemelerinin 
yirmi dört sâ"atden bir haftaya kadar habs cezâsõ ve nihâyet be  beyâz 
yirmilik mecîdiyye cezâ-yõ nakdî hakkõnda kâbil-i (5) istinâf olmayarak 
hükm verme e mezûn olduklarõ ef"al ve ahvâl dahi bu def"a umûr-õ zâbõta 
memûrlarõnõn rüyet ve hükmüne mezûniyyet verilen de"âvî-i hafîfe (6) ve 
"âdiyye envâ"õndan bulundu una binâen evvelki tezkire-i mecîde tafsîl ve 
beyân olundu u vechle "ale%l-õtlâk Kanûn-õ Cezânõn bâb-õ sâlisinde münderic 
ahkâm-õ cezâiyyeyi müstelzem (7) ef"alden zâbõtaya "âid ve müte"allik umûr 
ile Mevki" Mahkemelerinin kat"iyyen hükmüne mezûn olduklarõ derecât-õ 
cezâiyyeye mûcib olan da"vâlar mahkemelere havâle olunmayub (8) karâr-õ 
vâkõ"â tatbîkan icrâ mevki"lerinde rüyet ve hükm olunmak ve hükmleri icrâ 
edilmek kâ"idesinin ittihâzõyla o makûle mevâddõn merkezde Meclis-i dâre-i 
Zabtiyyece ve îcâbõna (9) göre Zâbõta Meclisinde ve mutasarrõß õklarda dahi 
müfetti lerden ve zâbtiyye büyük zâbitânõndan mürekkeb meclis heyetlerinin 
tanzîmiyle oralarda bi%r-rüye hükümlerinin icrâsõ (10) ve bir de yevmiyye 
vukû" bulan Mevâdd-õ Cezâiyyenin kangõlarõ i bu derecede ve ne makûleleri 
daha a õr mertebelerde mücazâtõ müstelzem olaca õnõ tebeyyün ve tahkîk (11) 
o mâddenin tedkîk ve rüyetiyle hükm derecesine îsâl edecek muhâkemeye 
mevkûf olub binâen "aleyh ekser Mevâdd-õ Cezâiyyenin evvel emirde "ale%l-
õtlâk (12) Zabtiyye Meclislerinde icrâ-yõ tedkîkât-õ evveliyyesiyle imdiki 
karâra göre hükmlerine mezûniyyet verilen mâddelerin hemân icrâ-yõ 
hükmünü bunlarõn içinde "inde%t-tedkîk (13) heyet-i zâbõtanõn mezûniyyeti 
hâricinde bulunanlarõn evrâkõyla berâber merkez mahkemelerine havâlesi 
lâzõm gelece i Nezâret-i mü ârünileyhâ tarafõndan ifâde olunmu  ve bu karâr 
(14) iktizâsõnca Mevki" Mahkemelerinin Mevâdd-õ Cezâiyyeye müte"allik 
vazîfesi takõmõyla zâbõtaya nakl eyledi inden ba"d-ezîn ana müte"allik ef"al 
ve ahvâlin rüyet ve muhâkemesine (15) müdâhale etmemeleri hakkõnda 
mahâkim-i mezkûreye ta"lîmât gönderildi i dahi anla õlmõ  olma õn tafsîlât 
ve izâhât-õ me rûhâya tatbîkan iktizâ-yõ hâlin (16) icrâsõ husûsuna himmet. Fî 
10 R. Sene (12)90 (7 Haziran 1873).55

54  BOA, A. MKT. MHM, 456-25.
55 Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.



113

*

Fî 10 R. Sene (12)90 (7 Haziran Sene 1873)

69

(1) Der-Sa"âdetin mutasarrõß õk ve kâimmakâmlõk merkezlerinde bulunan 
Cezâ Mahkemelerinin ahvâline ve bunlarõn me âgil-i hafîfesinin Zâbõta 
Meclislerine gördürülmesine dâir makâm-õ kem-terânemden takdîm kõlõnan 
tezkireye cevâben fî 19 Rebî"ü%l-evvel Sene (1)290 (17 Mayõs 1873) (2) 
târîhli iki yüz elli sekiz numerolu olarak eref-vârid olan tezkire-i sâmiyye-i 
âsaf-õ a"zamîleri Bâb-õ Zabtiyye rüesâ-yõ memûrîni ile birle ilerek kõrâat 
ve mütâla"a olunub bunda icrâ memûrlarõnõn mahkemelere (3) "âid 
olabilecek mu"âmelât ve esbâb-õ ihtârât-õ muharrer oldu u gibi kabâhat 
derecesinde hafîf olan ef"âl-i Kânûn-õ Cezânõn bâb-õ sâlisinde münderic 
ahkâm-õ cezâiyyeye münhasõr olmasõyla bâb-õ mezkûra (4) "âid mevâddõn 
ba"demâ mahâkime havâle olmayub Zâbõta Meclislerine rüyet etdirilmi  
ve bu emrin müteferri"ât-õ ma"lûmesi emr ü fermân buyurulmu  ise de 
ma"lûm-õ "âlî-i hõdîv-i efhamîleri oldu u üzere bâb-õ mezkûrede (5) 
muharrer ahkâm-õ cezâiyyeye istilzâm eden ahvâlin ekseri ehremânet-i 
behiyyesinde tedkîk ve do rudan do ruya icrâsõna "âid oldu una ve binâen 
"aleyh te ebbüs ve ta"alluk cihetiyle karõ õklõk olmamak içün (6) Emânet-i 
mü ârünileyhâca tatbîk olunacak ahvâl ile zâbõtalarca bakõlacak mevâddõn 
bi%t-tefrîk ta"yîni esâs-õ hâl ve maslahat levâzõmõnda bulundu una nazaran 
mevâdd-õ mezkûrenin kangõlarõna zâbõtalarca bakõlacak (7) ve kangõlarõ 
Emânet-i mü ârünileyhâya kalacak ise bunlarõn mukadderât üzerine 
tefrîk ve ta"yîni müsâ"ade-i isâbet-mu"tâde-i cenâb-õ Sadâret-penâhîlerine 
mütevakkõf olma la ol bâbda ve her hâlde emr ü fermân hazret-i men 
lehü%l-emrindir. Fî Gurre-i Rebî"ü%l-âhir Sene (12)90 ve 15 Mayõs Sene 
(12)89 (27 Mayõs 1873).

( mzâ)

Meclis-i dâre
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(1) Zabtiyyenin Tezkiresine Hâmi

Manzûr-õ "âlî-i Sadâret-penâhî buyurulmu dur
(2) Müfâd-õ i "âr-õ vâlâlarõ ma"lûm-õ senâverî oldukdan sonra keyÞ yyet 
Dîvân-õ Ahkâm-õ "Adliyye Nezâret-i Celîlesinden lede%l-istîzâh (3) 
Kanûn-õ Cezânõn bâb-õ sâlisinde muharrer ahkâm-õ cezâiyyenin vâkõ"â bir 
takõmõ ehremânet-i behiyyesinin vazîfesi dâhilinde (4) olan ahvâle "âid 
ise de kõsm-õ küllîsi umûr-õ zâbõtaya müteferri" olub mahkemeleri asõl i gâl 
eden ahvâl dahi (5) zâbõtaya teferru" eden bu (&) de"âvî-i hafîfe ve umûr-õ 
"âdiyye nev"leri oldu una ve Der-Sa"âdet Hukûk-õ "Âdiyye (6) ve Cezâiyye 
Nizâmnâmesinin Be inci Mâddesi hükmünce Mevki" Mahkemelerinin 
yirmi dört sâ"atden bir haftaya kadar (7) habs cezâsõ ve nihâyet be  beyâz 
be lik yirmilik mecîdiyye cezâ-yõ nakdî mûcib olan ef"âle (8) hakkõnda 
kâbil-i istînâf olmayarak hükm vermeye mezûn olduklarõ ef"âl ve ahvâl 
dahi bu def"a umûr-õ zâbõta (9) memûrlarõnõn rüyet ve hükmüne mezûniyyet 
verilen de"âvî-i hafîfe ve "âdiyye envâ"õndan bulundu una binâen evvelki 
tezkire-i (10) mecîde tafsîl ve beyân oldu unu vechle "ale%l-õtlâk Kânûn-õ 
Cezânõn bâb-õ sâlisinde münderic ahkâm-õ cezâiyyeye müstelzim (11) 
ef"âlden zâbõtaya "âid ve müte"allik umûr ile Mevki" Mahkemelerinin 
kat"iyyen hükmüne mezûn olanlarõ derecât-õ (12) cezâiyyeye mûcib olan 
da"vâlar karar vaki" vechle mahkemelere havâle olunmayub karâr-õ vâkõ"a 
tatbîkan icrâ (13) mevki"lerinde rüyet ve hükm olunmak ve hükümleri icrâ 
edilmek kâ"idesinin ittihâdõyla o makûle mevâddõn merkezde (14) Meclis-i 
dâre-i Zabtiyyece ve îcâbõna göre zâbõta meclisinde ve mutasarrõß õklarda 

dahi müfetti lerden ve zabtiyye büyük zâbitânõndan mürekkeb meclis 
heyetinin (15) tanzîmiyle oralarda bi%r-rüye hükümlerinin icrâsõ ve bir 
de mevâdiyye yevmiyye vukû" bulan mevâdd-õ cezâiyyenin kangõlarõ 
i bu (16) derecede ve ne makûleleri daha a õr mertebelerde mücâzâtõ 
müstelzim olaca õnõn tebeyyün ve tahkîki o mâddenin tedkîk (17) ve 
rüyetiyle hükm derecesine îsâl edecek muhâkemeye mevkûf olub binâen 
"aleyh ekser mevâdd-õ cezâiyyenin evvel emirde (18) "ale%l-õtlâk Zabtiyye 
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Meclislerinde icrâ-yõ tedkîkât olmasõyla imdiki karâra göre hükmlerine 
mezûniyyet verilen mâddelerle hemân icrâ-yõ hükme hükmü bunlarõn 
içinde "inde%t-tedkîk heyet-i zâbõtanõn mezûniyyeti hâricinde bulunanlarõn 
evrâkõyla berâber merkez mahkemelerine havâlesi lâzõm gelece i Nezâret-i 
mü ârünileyhâ tarafõndan ifâde olunmu  ve bu karâr iktizâsõnca Mevki" 
Mahkemelerinin mevâdd-õ cezâiyyeye müte"allik vazîfesi takõmõyla 
zâbõtaya nakl eyledi inden ba"d-ezîn ana müte"allik ef"âl ve ahvâlin rüyet 
ve muhâkemesine müdâhale olunmalarõ hakkõnda muhâkeme-i mezkûreye 
ta"lîmât gönderildi i dahi anla õlmõ  olma õn tafsilât ve izâhât-õ me rûhaya 
tatbîkan iktizâ-yõ hâlin icrâsõ husûsuna himmet. Fî 10 R. Sene 1290 (7 
Haziran 1873).56

56  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
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Zaptiye dare Meclisi Azasõ smail Bey!in Ba ka Bir Memuriyete 
Tayiniyle Yerine Beykoz Kaymakamlõ õndan Ayrõlan Nuri 

Bey!in Tayini ve Ragõb Pa a!nõn Zaptiye dare Meclisine Tayini            
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 31 ! Sayfa: 448)

Evrâk 
Numerosu

Müsveddî 
smi

Tesvîdi 
Târîhi

Tebyîzi 
Târîhi

Zabtiyye 
Nezâret-i 

Behiyyesiyle 
Mâliyye 
Nezâret-i 
Celîlesine

"Umûm 
Numerosu

6

4 Ca. Sene 
(12)90 (30 

Haziran 
1873)

Gurre-i Ca. 
Sene (12)90

(1) Meclis-i dâre-i Zabtiyye a"zâsõndan smail Bey%in âher 
hidmete memûriyyetinden nâ î Mîr-i mûmâileyhden kalan 
üç bin sekiz yüz guru  ma"â dan (2) iki bin guru unun 
tahsîsiyle yerine Beykoz Kâimmakâmlõ õndan münfasõl 
" zzetlü Nuri Bey%in ta"yîni ve ma"â -õ mezkûrun kusûru 
olan bin (3) sekiz yüz guru dan almakda oldu u ma"zûliyet 
aylõ õna "ilâveten i"tâsõyla Mîr-i Mîrandan Sa"âdetlü Ragõb 
Pa a%nõn dahi Meclis-i mezkûra (4) a"zâ nasbõ husûsuna bi%l-
istîzân irâde-i seniyye-i hazret-i Pâdi âhî müte"allik ve eref-
sudûr buyurularak Bâb-õ "Âlîce îcâbõ icrâ V ve ol bâbda (5) 
Mâliyye Nezâret-i Celîlesine tastîr etdirilen buyuruldu leffen 
isrâ kõlõnmõ  olma la Bâb-õ Zabtiyyece dahi iktizâ-yõ hâlin 
icrâsõna himmet (6) olunmasõ siyâkõnda tezkire.

Mâliyyeye

V
ve keyÞ yyet Zabtiyye Nezâret-i Behiyyesine i "âr ve inbâ 
kõlõnmõ  olma la Hazînece mu"âmele-i lâzimenin îfâsõna 
himmet buyuruldu.

57  BOA, A. MKT. MHM, 457-62.
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3258

Zaptiye dare Meclisi Ba kanlõ õna Nuri Bey!in Tayini 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 32 ! Sayfa: 449)

Mühimme

Evrâk
Numerosu

Müsveddî
smi

Tesvîdi
Târîhi

Tebyîzi
Târîhi

Zabtiyye 
Nezâret-i 

Behiyyesiyle 
Mâliyye 
Nezâret-i 
Celîlesine

"Umûm
Numerosu

Gurre-i Safer 
Sene (12)91 

(20 Mart 
1874)

Gâye-i 
Safer Sene 
(12)91 (17 

Nisan 1874)

(1) Bâb-õ Zabtiyye Meclis dâresi Reîsi Sa"âdetlü Hasan Tahsin Pa a 
hazretleriyle a"zâdan Sa"âdetlü Ragõb Pa a%nõn "azlleriyle Meclis-i 
mezkûr a"zâsõndan (2) " zzetlü Nuri Bey%in dört bin guru  aylõkla 
zikr olunan riyâsete ta"yîni ve melfûf merbût pusulada gösterild i 
vechle Meclis-i mezkûrun ehrî (3) tahsîsât olan yirmi yedi bin 
otuz guru un icrâ edilen ta"dîlât îcâbõnca sâlifü%z-zikr riyâset 
ma"â õ dahi dâhil oldu u hâlde (4) on dokuz bin sekiz yüz guru a 
tenzîliyle l ile kusûr kalan yedi bin iki yüz otuz guru dan iki bin otuz 
guru un Zabtiyye Yoklama Celbiyle (5) Tulumba ve Sergi Odasõ 
Müdîrlikleri ma"â larõna zamm ve "ilâve ve zabtiyyenin tahsîsât-õ 
"umûmiyyesinden tenzîl ile Hazîne-i Celîleden verilmek üzere (6) 
ma"zûliyyet ma"â õ olarak iki bin be  yüz guru unun mü ârünileyh 
Tahsin Pa a%ya ve iki bin üç yüz otuz guru unun dahi mûmâileyh 
Ragõb Pa a%ya (7) bi%t-tahsîs üst tarafõ olan üç yüz yetmi  guru un 
dahi Hazîne-mânde edilmesi husûslarõna Nezâret-i behiyyelerinden 
vukû" bulan i "âr üzerine (8) bi%l-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-õ 
Pâdi âhî müte"allik buyurularak îcâb-õ icrâ ve keyÞ yyet 1 Mâliyye 
Nezâret-i Celîlesine i "âr ve inbâ kõlõnmõ  olma la Nezâret-i 
behiyyelerince dahi (9) mu"âmele-i lâzimenin îfâsõna himmet 
olunmasõ siyâkõnda tezkire.

1 Nezâret-i mü ârünilehâya i "âr ve inbâ kõlõnmõ  olma la Hazînece 
dahi îfâ-yõ muktezâsõna himmet eylemeleri

58  BOA, A. MKT. MHM, 475-57.
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3359

Fatih!te Bir Zaptiye Odasõnõn n asõ                              
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 33 ! Sayfa: 450)

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Cennet-mekân Fatih Sultan Mehmed Hân hazretlerinin türbesi 
havlusunda "asâkir-i zabtiyyeye mahsûs olarak müceddeden yapõlmasõ 
lâzõm gelen odanõn ber-mûcib-i ke f on bir bin guru  sarfõyla in âsõ (3) ve 
mebla -õ mezbûrun doksan senesi tertîb-i mahsûsundan tesviyesi istîzânõna 
dâir Evkâf-õ Hümâyûn Nezâret-i Celîlesinin takrîri "arz ve takdîm kõlõnmõ  
olma la muvâfõk emr ü fermân hazret-i ehin âhî (4) buyuruldu u hâlde 
mûcibince îfâ-yõ muktezâsõna ibtidâr olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâverî 
terkîm olundu efendim. Fî 12 R. Sene (1)291 (29 Mayõs 1874).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-penâhîleriyle 
melfûf takrîr manzûr-õ ma"âlî-nü ûr hazret-i Pâdi âhî buyurulmasõ ve 
ber-mûcib-i istîzân (3) mebla -õ mezbûrun tertîb-i mahsûsundan sarf ve 
tesviyesiyle zikr olunan odanõn in âsõ müte"allik ve eref-sudûr buyurulan 
emr ü irâde-i seniyye-i (4) cenâb-õ ehin âhî mantûk-õ münîÞ nden olarak 
mezkûr takrîr yine savb-õ sâmî-i âsafânelerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol 
bâbda emr ü fermân hazret-i (5) veliyyü%l-emrindir. Fî 17 R. Sene (12)91 
(3 Haziran 1874).

59  BOA, . DH, 685-47727.
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3460

Zaptiye dare Meclisi Azasõndan Emin Bey!in Emeklili i 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 34 ! Sayfa: 451)

215

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Meclis-i dâre-i Zabtiyye a"zâsõndan " zzetlü Emin Bey bendeleri sinn-i 
eyhûhete vâsõl olub artõk mahall-i memûriyyetine müdâvemet ve bi-

hakkõn îfâ-yõ vazîfe-i memûriyyet edemedi inden (3) tekâ"üdlü ünü niyâz 
ve istid"âda bulunmu  ve vâkõ"â Mîr-i mûmâileyh kullarõ altmõ  seneden 
berü gerek Enderûn-õ Hümâyûn ve gerek devâir-i sâire-i ma"lûmede pek 
çok (4) hidêmât-õ Saltanat-õ Seniyyede istihdâm ile ifnâ-yõ vücûd etmi  
ve artõk sinn-i kâmil-i eyhûhete vâsõl olub bi-hakkõn me y ve hareket 
ve rükûb ve nüzûlden kalmõ  ve bu misillü (5) u ur-õ miyâmin-mevfûr 
hazret-i Pâdi âhîde ve hidemât-õ seniyye-i ehriyârîde ifnâ-yõ vücûd eden 
bendegânõn sâye-i merhamet-vâye-i hazret-i Hilâfet-penâhîde icrâ-yõ (6) 
tekâ"üdlükleriyle emr-i ikdârlarõ vesâilinin istihsâl ve istikmâli âyân-õ 
ân-õ "âlî bulunmu  oldu undan Dâire-i Zabtiyye büdcesi miyânõnda 

deverân eylemek üzere (7) Mîr-i mûmâileyhin ehrî iki bin guru  ma"â  
tahsîsiyle icrâ-yõ tekâ"üdlü ü muvâfõk irâde-i merhamet-"âde-i cenâb-õ 
vekâlet-penâhîleri buyuruldu u hâlde îfâ-yõ (8) muktezâsõyla keyÞ yyetin 
sûy-õ çâkerîye emr ve i "ârõ bâbõnda ve her hâlde emr ü fermân hazret-i 
men lehü%l-emrindir. Fî 22 Cemâziye%l-evvel Sene (12)91 ve Fî 24 Haziran 
Sene (12)90 (7 Temmuz 1874).

( mzâ)

60  BOA, . DH, 687-47909
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(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Meclis-i dâre-i Zabtiyye a"zâsõndan " zzetlü Emin Bey%in sinnen 
vâsõl oldu u mertebe-i eyhûhet îcâbõnca îfâ-yõ memûriyyete "adîmü%l-
iktidâr oldu undan bahsle vâki" olan taleb ve istid"âsõna mebnî (3) 
Dâire-i Zabtiyye büdcesi miyânõnda deverân etdirilmek üzere ehrî iki 
bin guru  ma"â  tahsîsiyle icrâ-yõ tekâ"üdü hakkõnda Devletlü Nazõr Pa a 
hazretlerinin vürûd eden tezkiresi (4) leffen "arz ve takdîm kõlõnmõ  ve 
meâlinden müstebân olaca õ vechle Mîr-i mûmâileyhin hidemât-õ Saltanat-õ 
Seniyyede müddet-i istihdâmiyyesi altmõ  seneye resîde olarak bu misillü 
emekdârân-õ bendegânõn (5) sâye-i "inâyet-vâye-i velîni"met bî-minnetde 
münâsib mikdâr aylõkla tekâ"üd edilmeleri ân-õ "âlîye sezâ-vâr ve lâyõk 
ve emsâline de muvâfõk görünmü  ise de yine emr ü fermân mekârim-
beyân cenâb-õ Cihânbânî (6) her ne merkezde müte"allik ve eref-sudûr 
buyurulur ise infâz-õ hükm-i celîline ibtidâr olunaca õ ifâdesiyle tezkire-i 
senâverî terkîm kõlõndõ efendim. Fî Selh-i Ca. Sene (1)291 (15 Temmuz 
1874).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i râhe-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-penâhîleriyle 
tezkire-i ma"rûza me mûl-õ nigâh "inâyet-iktinâh-õ (3) hazret-i ehriyârî 
buyurulmu  ve ber-mûcib-i istîzân zikr olunan büdce miyânõnda deverân 
etdirilmek üzere Mîr-i mûmâileyhin (4) ol mikdâr ma"â  tahsîsiyle icrâ-yõ 
tekâüdü müte"allik ve eref-sünûh buyurulan emr ü fermân merâhim-ni ân 
cenâb-õ (5) Zõll-ullahî mantûk-õ münîÞ nden olarak tezkire-i mezkûre yine 
savb-õ "âlî-i âsafîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda (6) emr ü fermân 
hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî Gurre-i C. Sene (1)291 (16 Temmuz 1874).
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3561

ile Yeni ehir ve znik Kazalarõyla Yarhisar Nahiyesinin Yeni 
Mürettebatõna Dair (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 35 ! Sayfa: 453)

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Zabtiyye Nezâret-i Celîlesi idâresinde bulunan Anadolu Kordonu ile 
Hüdâvendigâr vilâyeti dâhilinde olub mukaddemâ tahrîri icrâ edilmi  
olan ile ve Yeni ehir ve znik kazâlarõyla Yarhisar (3) nâhiyesinin asl 
mürettebâtõyla hasbe%l-vukû"ât cereyân eden ta"dîlâtõnõ mübeyyin Dîvân-õ 
Muhâsebâtdan tenmîk ve Mâliyye Nezâret-i Celîlesinden tezyîl ve tasdîk 
kõlõnub melfûf hulâsa ile "arz ve takdîm (4) olunmu  olan mazbata 
meâlinden müstebân olaca õ vechle mahall-i merkûmenin seksen dokuz 
senesi mürettebâtõ bir milyon kõrk dört bin iki yüz yirmi be  guru  on sekiz 
para oldu u hâlde (5) doksan senesinden i"tibâren rub" bedel-i "askerînin 
zamm ve "ilâvesinden dolayõ sene-i merkûme mürettebât-õ mürûresi bir 
milyon altmõ  dört bin üç yüz altmõ  bir guru  yirmi altõ paraya (6) resîde 
olunmu  olma la muvâfõk emr ü fermân hazret-i ehin âhî oldu u takdîrde 
ber-mûcib-i mazbata îfâ-yõ muktezâsõnõn Nezâret-i mü ârünileyhâya 
havâlesine ibtidâr olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâverî (7) terkîm kõlõndõ 
efendim. Fî 21 C. Sene (1)291 (5 A ustos 1874).

61  BOA, . DH, 688-47977
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(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Enâmil-i pîrâ-yõ ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle 
melfûf mazbata ve hulâsa manzûr-õ dakâyõk-nü ûr (3) hazret-i ehriyârî 
buyurulmu  ve sûret-i ma"rûzanõn ber-mûcib-i istîzân îfâ-yõ muktezâsõnõn 
Nezâret-i (4) mü ârünileyhâya havâlesi müte"allik ve eref-sünûh 
buyurulan emr ü fermân ma"âlî-"unvân cenâb-õ Tâcdârî mantûk-õ (5) 
münîÞ nden olarak sâlifü%z-zikr mazbata ve hulâsa yine savb-õ "âlî-i 
vekâlet-penâhîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la (6) ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 22 C. Sene (1)291 (6 A ustos 1874).
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3662

Ahmed Bey!in Zaptiye dare Meclisine ve eref Bey!in 
Dersaadet Merkez Bidayet Mahkemesi Ba kanlõ õna Tayinleri                  

(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 36 ! Sayfa: 454)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Der-Sa"âdet Merkez Bidâyet Mahkemesi a"zâsõndan " zzetlü Ahmed 
Bey%in Meclis-i dârece der-kâr olan vukûf ve ma"lûmât-õ sâbõkasõ ve 
Meclis-i dâre-i Zabtiyye (3) a"zâsõndan " zzetlü eref Bey%in mevâdd-õ 
cezâiyye ve kitâbetce kifâyet-i mücerrebesi cihetiyle mûmâileyh Ahmed 
Bey%in rütbesinin sâniye mütemâyizine bi%t-terfî" eref Bey ile (4) becâyi -i 
memûriyyetleri ve mukaddemce tekâ"üdlü e icrâ buyurulan " zzetlü Emin 
Bey%in yerine dahi yine mezkûr dâre Meclis a"zâ-yõ sâbõkasõndan Osman 
Efendi%nin (5) nasb ve ta"yîni husûslarõ merhûn-õ müsâ"ade-i "aliyye-i 
cenâb-õ Sadâret-penâhîleri bulunmu  olma la ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i men lehü%l- emrindir. Fî Selh-i Cemâziye%l-âhire Sene (12)91 ve fî 
1 A ustos Sene (12)90 (13 A ustos 1874).

( mzâ)

62  BOA, . DH, 689-48071
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(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Der-Sa"âdet Merkez Bidâyet Mahkemesi a"zâsõndan " zzetlü Ahmed 
Bey%in Meclis-i dârenin umûruna vukûf ve ma"lûmât-õ sâbõkasõ ve Meclis-i 
dâre-i Zabtiyye a"zâsõndan zzetlü eref Bey%in mevâdd-õ cezâiyye (3) ve 

kitâbetce kifâyeti cihetiyle mûmâileyh Ahmed Bey%in rütbesinin sâniye 
mütemâyizine bi%t-terÞ " eref Bey%le icrâ-yõ becâyi -i memûriyyetleri ve 
dâre Meclisinde münhall a"zâlõ a dahi Osman Efendi%nin nasb ve ta"yîni 

(4) istîzânõna dâir Zabtiyye Nâzõrõ Devletlü Pa a hazretlerinin vürûd eden 
tezkiresi leffen "arz ve takdîm kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân 
isâbet-"unvân hazret-i Pâdi âhî her ne vechle müte"allik (5) ve eref-sudûr 
buyurulur ise mantûk-õ münîÞ  îfâ olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâverî 
terkîm olundu efendim. Fî 8 B. Sene (1)291 (21 A ustos 1874).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Esâbi"-i zîb-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle tezkire-i 
ma"rûza me mûl-õ nazar-õ evket-eser hazret-i ehriyârî buyurulmu  
(3) ve ber-mûcib-i istîzân mûmâileyh Ahmed Bey%in rütbesinin sâniye 
mütemâyizine bi%t-terÞ " eref Bey%le icrâ-yõ becâyi -i memûriyyetleri ve 
mûmâileyh Osman (4) Efendi%nin dâre Meclisi a"zâlõ õna ta"yîninden 
sarf-õ nazar olunmasõ müte"allik ve eref-sudûr buyurulan emr ü fermân 
ma"âlî-"unvân cenâb-õ Mülûkâne (5) mantûk-õ münîÞ nden olarak tezkire-i 
mezkûre yine savb-õ "âlî-i Sadâret-penâhîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol 
bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 9 B. Sene (1)291 (22 
A ustos 1874).
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3763

Zaptiye dare Meclisi Ba kanlõ õna Tahir Efendi!nin Tayini Hakkõnda 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 37 ! Sayfa: 456)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Meclis-i dâre-i Zabtiyye Riyâseti Zabtiyye Muhâsebecisi Sa"âdetlü 
Rõza Efendi%ye tevdî" olunmu  ise de muhasebecilik vazîfesi ve Efendi-i 
mûmâileyh (3) defterdâr makâmõnda bulundu u cihetle tahrîr ve usûlü 
îcâbõnca ve virgünün tahsîlât ve mu"âmelâtõna nezâret mâddesi ba lõca 
me âgilden olub (4) bu üç vazîfenin bir zâtda ictimâ"õ ise cümlesinin hüsn-i 
cereyânõna mümâna"at ve efendi-i mûmâileyhin bi%t-tab" yeti ememesine 
delâlet etmekte bulundu una (5) ve Muhâcirîn dâresi Müdîrli inde 
bulunan " zzetlü Tahir Efendi Zabtiyye dâresinin her cihetine vâkõf 
ve mücerreb ashâb-õ ehliyyetden oldu una binâen (6) muvâfõk irâde-i 
isâbet-mu"tâde-i cenâb-õ dâver-i efhamîleri buyuruldu u hâlde kâl-evvel 
Muhâcirîn Komisyonuna nezâret etmek ve ma"â -õ muhassasõna haÞ ye 
tertîbinden (7) bin guru  zamm edilmek üzere Efendi-i mûmâileyhin 
Meclis-i mezkûr riyâsetine memûriyyeti mütevakkõf müsâ"ade-i "aliyye-i 
cenâb-õ vekâlet-penâhîleri olma õn (8) ol bâbda ve her hâlde emr ü fermân 
hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 19 Cemâziye%l-evvel Sene (1)290 ve fî 10 
Temmuz Sene (12)91 (15 Temmuz 1873).

( mzâ)

63  BOA, . DH, 705-49342
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*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri 
(2) Zabtiyye muhâsebecili ine mülhak olan Meclis-i dâre mesâlihinin 
kesret ve zikr olunan muhâsebecili e "âid me âgilin dahi vefretine binâen 
Meclis-i mezkûr riyâsetinin kemâ-kân (3) Muhâcirîn Komisyonuna 
nezâret etmek üzere memûrîn-i haÞ ye tertîbinden zamîmeten bin guru  
ma"â  tahsîsiyle muhâcirîn-i merkûme idâresi müdîrli inde bulunan 
(4) Tahir Efendi%ye ihâlesi hakkõnda Zabtiyye Nâzõrõ Sa"âdetlü Pa a 
hazretlerinin vürûd eden tezkiresi leffen "arz ve takdîm kõlõnmõ  ve sûret-i 
ma"rûza umûr-õ câriyyenin (5) halelden vikâyesi maksadõna mübtenî ve 
fakat zamîme-i mutasavvere ka"ide-i müttehizenin hilâfõ oldu undan 
andan sarf-õ nazar olunmak üzere tervîc-i i "âr münâsib gibi (6) tahattur 
olunmu  ise de ol bâbda emr ü fermân ma"âlî-"unvân hazret-i Pâdi âhî her 
ne vechle müte"allik ve eref-sudûr buyurulur ise mantûk-õ münîÞ  infâz 
edilece i ifâdesiyle (7) tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim. Fî 25 C. 
Sene (12)92 (29 Temmuz 1875).

(Yatay kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki 
(2) Esâbi"-i zîb-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle tezkire-i 
ma"rûza me mûl-õ nigâh-õ evket-penâh hazret-i Pâdi âhî (3) buyurulmu  
ve ber-mûcib-i istîzân Meclis-i mezkûr riyâsetinin kemâ-kân Muhâcirîn 
Komisyonuna da nezâret etmek ve fakat zamîme-i mutasavvereden (4) 
sarf-õ nazar olunmak üzere mûmâileyh Tahir Efendi%ye ihâlesi müte"allik 
ve eref-sudûr buyurulan emr ü fermân ma"âlî-"unvân cenâb-õ (5) 
Cihânbânî mantûk-õ münîÞ nden olarak tezkire-i mezkûre yine savb-õ "âlî-i 
hõdîvîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân (6) hazret-i 
veliyyü%l-emrindir. Fî 26 C. Sene (12)92 (30 Temmuz 1875).
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3864

Zaptiye dare Meclisi Azasõ Ahmed ükrü!nün Istranca Yoluyla lgili 
Durum Hakkõnda Malumatõ     

(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 38 ! Sayfa: 458)

(1) Zabtiyye Nezâret-i Celîlesine

(2) Devletlü efendi hazretleri
(3) Kazâ-i Erba"a sanca õ dâhilinde in âsõ muktezâ-yõ irâde-i seniyyeden 
olan Istranca ose65sinin imdiye de in tehîrine sebeb olanlarõn tahkîkiyle 
mükelleÞ yyet-i ahâlînin hemân sevkine irâde-i "aliyye-i hazret-i nezâret-
penâhîleri (4) mûcibince memûr ve ta"yîn oldu um cihetle tahkîkâtiçün 
merkez-i livâ olan Çatalca%ya muvâsalat ve hâvî oldu u kazâlar ahâlîsi 
mu"teberânõyla kurrâ muhtarânõ celb ile irâde-i "aliyyeleri kõrâat ve 
keyÞ yyet her birerlerine tefhîm (5) kõlõndõkda Çekmece-i kebîr ve Silivri 
kazâlarõ mu"teberân ahâlîsi "umûm sancâk-õ nüfûs yolun i"mâlâtõna 
mükellef tutulur ise kendüleri dahi hidmet-õ mu"ayyenelerini îfâ 
edeceklerini beyân eylemi dir ma"lûm-õ "ali-i âsâfâneleri (6) buyuruldu u 
üzere bunlarõn "umûmen sevki mevki" i"tibâriyle olmak iktizâ edece i ve 
tarîk-i mezbûre Çekmece-i sa îr kazâsõyla Suyolu nâhiyesinin en yakõn 
bulunan mahall on iki sâ"atden ba layub on sekiz sâ"ate kadar (7) ba"d ü 
mesâfesi bulundu undan bu iki kazânõn bu tarîke sevki hasbe%t-ta"lîmât 
câiz olamayaca õndan ve bu dört kazâ ahâlîsine dahi dört gün i  dü erek 
müddet-i kalîle zarfõnda hitâm bulub sâire ihtiyâc kalmayaca õndan (8) i -i 
"umûmîden çõkmamak ve zikr olunan Çekmece-i kebîr kazâsõyla Silivri 
ahâlîsinin bir diyece i kalmamak üzere civâr ve kurbiyyeti münâsebetiyle 

64  BOA, ZB, 9-22
65  Daha çok ta  kõrõklarõ üzerine dö endikten sonra silindir geçilmek süretiyle yapõlan traÞ e elveri li 

yol, bir nevi stabilize yol. Bkz.: lhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, stanbul 2011, s. 1175.
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mezkûr Çekmece-i sa îr ile Suyolu kazâlarõ ahâlî-i mükellefesinin Çatalca 
osesine ve Silivri ile (9) Büyükçekmece ve Terkos ve Çatalca kazâlarõ 

ahâlîsinin dahi Istranca yoluna sevki mahall heyetince karar verilerek 
kendülerine tefhîm olundukda Terkos zâten i lerini alub i lemekde 
olduklarõndan bir diyecekleri (10) olmadõ õ gibi sûret-i karârõ Çatalca 
ve Çekmece-i sa îr ve Suyolu dahi kabûl ederek i leyeceklerini beyân 
etmi  ve i lerine ba lamak üzere bulunmu  iseler de yine Çekmece-i kebîr 
ile Silivri kazâsõ ahâlîsi "adem-i muvâfakatla (11) birkaç gûne teemmül 
etmek ve "umûm ahâlî ile bir müzâkere eylemek üzere ruhsat taleb 
eylediklerinden ol vechle mahallerine i"âde olundukda bu gün Çekmece-i 
kebîr ahâlîsi bi%l-vürûd kazânõn fakr-õ hâl ve zarûretlerinden bahsle mezkûr 
yolu (12) yapamayacaklarõnõ kat"iyyen beyân eylemelerine ve ma"a-mâ-
fîh bu yolun imdiye kadar in â olunamamasõ mücerred bu Çekmece-i 
kebîr ve Silivri ahâlîlerinin muhâlefetlerinden ne et eyledi i anla õldõ õna 
binâen bunlarõn bu yolda cevâb-õ reddi (13) i"tâ etmeleri "umûma sirâyet 
eyleyece inden ve buna ise mutlaka içlerinden ba"zõlarõnõn ifsâdâtõ sebeb-i 
müstakill olaca õ â ikâr bulundu undan bunlar bi%l-istintâk erbâb-õ fesâd 
meydâna çõkarõlmadõkca kendüleri yola (14) sevk olunamayaca õ âcilden 
livâ heyet-i "umûmîsi karârõyla ahâlî-i merkûmeden îcâb edenlerinin 
bi%l-mecbûriyye taht-õ istintâka alõndõ õ ve henüz Silivri ahâlîsi vürûd 
etmedi inden efkârlarõ anla õlamamõ  ve karâr-õ mezkûr mûcibince (15) 
"umûm sancak mükelleÞ yyet-i ahâlîsi nüfûs üzerine tarîk-i mezkûriyyet 
mukâsemesi mühendis taksîm etdirilib muvâfakatõ istihsâl olunmu  olan 
mezkûr kazâlar i leri ba õna sevk olunmak üzere bulundu unu imdilik 
beyân ile (16) netîce-i hâsõla dahi ba kaca "arz olunaca õ mu"arrõzõnda 
takdîm-i "arîzaiyye ictisâr kõlõndõ ol bâbda emr ü fermân hazret-i men 
lehü%l-emrindir. Fî 26 a"bân Sene (12)92 ve fî 14 Eylül Sene (12)91 (26 
Eylül 1875).

A"zâ-yõ Meclis-i dâre-i Zabtiyye

(Mühür)
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Zaptiye dare Meclisi Ba katibi Vehbi Efendi ile Yaver Efendi!nin 
Rütbeleri Hakkõnda (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 39 ! Sayfa: 459)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki 
(2) Meclis-i dâre-i Zabtiyye Ba kâtibi bulunan Vehbi Efendi ile Mektûbî 
Odasõ Mümeyyiz-i evveli Yaver Efendi on be  yirmi seneden berü Bâb-õ 
Zabtiyyede kitâbet hidmetinde ibrâz-õ meser gayret (3) ederek taltîf 
ve mükâfâta kesb-i istihkâk eylemeleriyle mûmâileyhümâdan Vehbi 
Efendi%nin hâiz oldu u râbi"a rütbesinin sâniyeye terfî"iyle mûmâileyh 
Yaver Efendi%ye dahi (4) müceddeden sâlise rütbesi tevcîhi husûsuna 
müsâ"ade-i ihsân-"âde-i dâver-i efhamîlerine âyân buyurulmak bâbõnda 
ve her hâlde emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 28 evval Sene 
(12)92 ve fî 15 Te rîn-i sânî Sene (12)91 (27 Kasõm 1875).

( mzâ)

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri 
(2) Meclis-i dâre-i Zabtiyye Ba kâtibi Vehbi Efendi ile Mektûbî Odasõ 
Mümeyyiz-i evveli Yaver Efendi%nin umûr-õ memûrelerinde me hûd olan 
sa"y ü gayret ve kõdem-i hidmetlerinden nâ î mûmâileyhümâdan Vehbi 
Efendi terfî"an (3) sâniye ve Yaver Efendi%ye dahi müceddeden sâlise 
rütbeleri tevcîhi hakkõnda Zabtiyye Nâzõrõ Devletlü Pa a hazretlerinin 
vürûd eden tezkiresi "arz ve takdîm kõlõnmõ  olma la ol bâbda irâde-i 
seniyye-i hazret-i Mülûkâne (4) her ne vechle eref-sudûr buyurulur ise 

66  BOA, . DH, 711-49766
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mantûk-õ celîli icrâ olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm kõlõndõ 
efendim. Fî Selh-i L. Sene (12)92 (28 Kasõm 1875).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki 
(2) Enimle-i zîb-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-penâhîleriyle 
tezkire-i ma"rûza me mûl-õ nigâh-õ hazret-i Pâdi âhî buyurulmu  (3) 
ve ber-vech-i istîzân mûmâileyhümâya zikr olunan rütbelerin tevcîhi 
müte"allik ve eref-sünûh buyurulan emr ü irâde-i lutf-"âde-i cenâb-õ 

ehin âhî (4) mantûk-õ "âlîsinden olarak tezkire-i merkûme yine savb-õ 
sâmî-i hõdîvîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i 
veliyyü%l-emrindir. Fî Gurre-i Za. Sene (12)92 (29 Kasõm 1875).
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4067

Sõrp E kõyasõ Üzerine Sevk Olunacak Gönüllülerin 
Teçhizatõ çin Toplanan Yardõm Parasõnõn Gönderilmesi                      

(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 40 ! Sayfa: 461)

Reis " zzetlü 
Bedri Bey Efendi

1000

A"zâdan Rif"atlü 
Apolinos Efendi

750

A"zâdan " zzetlü 
Ahmed Bey

750

Hulefâdan 
brahim Bey

100

Rü di Bey
100

Numan Bey
150

7450

A"zâdan Sa"âdetlü 
Edhem Efendi

1000

Ba kâtib " zzetlü 
Vehbi Efendi

500

Mümeyyiz " zzetlü 
Ma uk Bey

700

A"zâdan " zzetlü
 Emin Bey

750

A"zâdan " zzetlü 
Hasan Efendi

750

kinci Kâtib Rif"atlü 
Göri Efendi

150

Hüseyin Efendi
100

erif Efendi
200

Faik Efendi
50

A"zâdan " zzetlü 
Mahmud Bey

750

Hulefâdan Ahmed
 Saffet Efendi

100

Necib Efendi
50

Ziver Efendi
100

67  BOA, ZB, 10-13
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(1) Sõrb e kõyâsõ üzerine sevk olunmak üzere Bâb-õ Vâlâ-yõ Ser"askerîce 
kayd ve tertîb buyurulmakda olan gönüllü dil-âverlerin (2) techîzâtõ 
masâriÞ  içün "âcizâne-i i"âne olarak Meclisce cem" olunan ve müfredâtõ 
bâlâda murakkam bulunan yedi bin dört yüz guru  sikke-i (3) hâlisenin 
memûr-õ mahsûsa tevdî"an nizâmiye veznesine teslîmiçün tezkire-i 
"aliyye-i nezâret-penâhîleriyle Bâb-õ Vâlâ-yõ Ser"askerîce (4) irsâli ve 
masârif-i harbiyye-i fevka%l-"âdeden dolayõ mukaddemce i"âneten takdîm 
kõlõnan ve müfredâtõ di er müzekkire bâlâsõnda beyân olunan (5) on sekiz 
bin dokuz yüz on guru  sikke-i hâlisenin dahi kezâlik memûra teslîmen 
Bâb-õ "Âlî%deki komisyon-õ mahsûs (6) cânibine ba kaca tezkire ile isbâli 
bâbõnda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 20 Cemâziye%l-âhir 
Sene (12)93 ve fî 30 Haziran Sene (1)292 (12 Temmuz 1876).

*

(1) u aralõk harekât-õ "askeriyye sebebiyle tabî"î olan masârif-i fevka%l-
"âdeden dolayõ Meclis-i dâre-i Zabtiyye Heyetiyle (2) Kalemi ketebesi 
taraß arõndan sikke-i hâlise olarak i"âneten takdîm eyledikleri  mebâli in 
mikdârõnõ mübeyyin pusuladõr.
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Reîs " zzetlü 
Bedri Bey

2000

" zzetlü 
Mahmud Bey Efendi

1500

" zzetlü Habib Pa a
1250

Sa"âdetlü 
Edhem Efendi 

2000

A"zâ Hasan Efendi
1500

Rif"atlü Apolinos Efendi
1500

" zzetlü 
Ahmed Bey Efendi

1500

" zzetlü 
Emin Bey Efendi

1500

12750

Ba kâtib 
" zzetlü Vehbi 

Efendi
1250

Ahmed 
Saffet Efendi

625

Mümeyyiz "
zzetlü Ma uk 

Bey
700

Hüseyin 
Efendi

500

kinci Kâtib 
Rif"atlü 

Göri Efendi
550

brahim 
Bey
500

Rü di 
Bey
300

Mustafa 
Efendi

200

Besim 
Efendi

300

Numan 
Bey
150

Necib 
Efendi

300

Mehmed 
Bey
200

erif 
Efendi

200

Ziver 
Efendi

150

Meclis-i Mezkûr Kalemi Ketebesi

Faik 
Efendi

50

Arif 
Efendi

62

Mahmud 
Efendi

45

Osman 
Efendi

62

Sedad 
Efendi

15

12750
6160
18910

Meclis-i dâre
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4168

Dersaadet ve Bilad-õ Selase!de Bulunan Zaptiye Karakolhaneleri 
ile Hapishane ve Hastahaneler çin Gaz Temin Edilmesi  

(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 41 ! Sayfa: 463)

(1) Dâire-i Zabtiyye ile Der-Sa"âdet ve Bilâd-õ Selâse%de vâki" "asâkir-i 
zabtiyye karagolhânelerinde ve "umûm habshâne ve hastahânelerde 
revgan-õ gaz îkâdõna (2) olmakda oldu u oldu undan olmasõna mebnî 
ikide birde hâricden gaz mübâya"asõna mecbûriyyet el vermekde oldu 
bulundu u oldu u ola oldu undan olmu  ve Der-Sa"âdet (&) (3) gümrü ü 
resm-i gümrü e mukâbil alõnmõ  gaz mevcûd oldu u haber alõndõ õndan 
alõndõ õ cihetle istihbâr olunmu  oldu undan ve mezkûr gazlardan (4) 
mübâya"a cânîb-i gümrükden kabûl olundu u Þ yât ile Þ yâtca ehveniyyet ve 
gümrükce hem Zabtiyye Veznesince ve hemde gümrükkce veznelerindece 
menfa"atden hâlî olmayaca õ bedîhî ve bunlarõn esmânõ hâlden oldu u gibi 
(5) doksan dört senesine mahsûben takdîm-i Hazîne-i Celîle-i Mâliyye 
kõlõnan büdce de bu misillü mübâya"ât tertîbâtõndan sim-i mecîdî yirmi 
guru  olmak üzere Zabtiyye Veznesinden (6) matlûbu bulundu undan 
Gümrük ve Hazîne-i Celîle ile Gümrük ve Zabtiyye Veznelerince (7) leri 
beyninde mu"âmelât-õ îcâbiyye ve mahsûbiyyesi icrâ olunmak üzere fî-i 
mîrî ile sîm-i mecîdî hesâbõnca matlûb mezkûre mahsûben (8) elli bin 
guru luk gazõn i"tâ etdirilmesi zõmnõnda Rüsûmât Emânet-i "Aliyyesine 
mezûniyyet i"tâsõçün Mâliyye Nezâret-i Celîlesine (9) tezkire-i "aliyye-i 
nezâret-penâhîlerinin tastîr buyurulmasõ bâbõnda fermân. Fî Kânûn-õ sânî 
Sene 1294 (Ocak/ ubat 1879).69

68  BOA, ZB, 11-58
69  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
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Zaptiye dare Meclisi Gündemi 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 42 ! Sayfa: 464)

Meclis-i dâreye Mahsûs Rûznâme-i Müzâkerât

Fî 20 evval Sene (12)97 ve fî 13 Eylül Sene (12)96 (25 Eylül 1880) 
Yevm-i Cum"a-ertesi

"Aded-i "Umûmî 2

Kayd 
Numerosu

Cins-i Evrâk Hulâsa-i Mevâdd Mu"âmelât

381

Mâbeyn-i 
Hümâyûn 
Ferikli i 

cânibinden 
tezkire

Küçükçekmece 
Sunûf Emîni Bekir 

Efendi%nin berâet-i rüyet 
muhâsebesiyle iktizâsõnõn 

icrâsõ

Elden meclise verilmi
der-dest-i tanzîm olan 

müzekkireden bahsle cevâb kaleme

146
Evrâk Odasõndan 

müzekkire

Ma"â larõnõn emsâlleri 
misillü sõnõf tertîbi üzere 

ihsân olunmasõna dâir

Zamm-õ ma"â  mümkün 
olamayaca õnõn kendülerine 

tefhîmi içün Evrâk Müdîrli ine fî 
15 Eylül Sene (12)96 (27 Eylül 

1880)

303
Çekmece-i 

sa îrden ukka

Ma"a Suyolu Çekmece-i 
sagîr kazâsõnõn A" âr 

ve A nâm Kâtibi 
Hüseyin Efendi%nin bir 
gûne zimmet ve ili i i 

olmadõ õna dâir.

Mazbatanõn i"tâsõyla hasbe%l-
merbûtiyye Kazâ-i Erba"a%dan 

tasdîk etdirmesi içün oraya 
mürâca"at eylemesinin tefhîmi 

zõmnõnda müzekkire fî 15 Eylül 
Sene (12)96 (27 Eylül 1880)

70  BOA, ZB, 7-24

Meclis-i dâre
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160
Mehmed Nuri 

imzâlõ "arz-õ hâl

Cerîde-i havâdis 
matbu"asõnda tab" olan 
evrâkõn i"lânât ücretine 

dâir

" lm ü haberinin irâe olunmasõ içün 
kaleme i"âde kõlõndõ fî 15 Eylül 
Sene (12)96) (27 Eylül 1880)

132
Mâliyye Nezâret-i 

Celîlesinden

Filiboz Çiftlik Kethudâsõ 
müteveffâ Ali A a%nõn 

e yâyõ metrûkesinin cânibi 
Beytü%l-mâlden zabt ve 

tahrîrine dâir.

Fî Kazâ-i Erba"a Mutasarrõß õ õna 
tahrirât. Fî 14 Eylül Sene (12)96 

(26 Eylül 1880)

145
stanbul 

Matba"asõ 
dâresinden

Tab" olunan i"lânât 
ücretine dâir

" lm ü haber istenilmesi içün 
kaleme verilmi dir fî 15 Eylül Sene 

(12)96 (27 Eylül 1880)

28
Mâliyye 

Nezâretiyle 
muhâbere tezkire

Fî (12)94 ve (12)95 
seneleri ve Salim Bey%e 
satõlan zehâir hakkõnda

zmid Mutasarrõß õ õna tahrîrât fî 
15 Eylül Sene (12)96 (27 Eylül 

1880)

167
Meclis-i dârenin 

müzekkiresi

ile ve ora civârõnda avcõ 
korusunda iskân olunacak 

muhâcirîne dâir

Bu bâbda olan tezkire ile 
yerle dirilmek içün mümeyyiz 

evrâkõna verildi fî 14 Eylül Sene 
(12)96 (26 Eylül 1880)

63
Ge büze%den 

ukka

(12)93 senesi a"bânõndan 
bu ânâ de in vuku" bulan 

cinâyât ve sâireye dâir

Mektûbî kalemine verildi. fî 15 
Eylül Sene (12)96 (27 Eylül 1880)

64 Bu dahi

Kazâ-i belediyye 
riyâsetinde bulunan Hasan 

A a%nõn yerine Halil 
Efendi%nin ta"yînine dâir.

A"za-yõ müttehimeden reîs ta"yîni 
hakkõnda muhabereye cevâb fî 16 

Eylül (12)96 (28 Eylül 1880)

25

Zabtiyye 
Nezâretiyle 
muhâbereyi 

tezkire

Beyo lunda Suyolu 
zoka õnda 211 numerolu 

magazada müskirât 
füruhtuna dâir

(&) a"zâsõ hakkõnda müsvedde fî 
16 Eylül Sene (12)96 (28 Eylül 

1880)

387
(&) imzâlõ "arz-õ 

hâl

Unkapanõ Caddesi%nde 
49 numerolu magazada 
müskirât füruhtuna dâir

Zabtiyyeden isti"lâm fî 16 Eylül 
(12)96 (28 Eylül 1880)
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4371

Drama!da n a Olunacak Hastahane Hakkõnda Fõrka-i Zabtiye 
Meclisinin Mazbatasõ (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 43 ! Sayfa: 465)

(1) Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesine Kenâr-õ Sâmî

(2) Müfâd-õ i "âr-õ vâlâlarõyla mezkûr mazbata müeddâsõ ma"lûm-õ 
senâverî olarak keyÞ yyet Meclis-i Vâlâ-yõ Ahkâm-õ "Adliyyeye lede%l 
i"ta havâle (3) Makâm-õ Vâlâ-yõ Kâimmakâmî ile muhâbereyi âmil olan 
tezkire hâmi ine muharrer cevâba nazaran tekrâr bu husûsun Meclis-i 
Fõrka-i Zabtiyye%de (4) etrâfõyla mütâla"a ve müzâkeresiyle karârõnõn 
si lâzõm gelece i anla õlarak ol vechle icrâ-yõ îcâbõ ve netîcesinin i "ârõ 
husûsunun savb-õ sâmîlerine bildirilmesi tezekkür olunarak olunub 
mezkûr tezkire (5) mazbata-i mezkûrenin i"âdesiyle leffen gönderilmi  ve 
Edirne eyâletinde hukûk-õ âhsiyyeye müte"allik müsted"ayât vukû"unda 
(6) ashâb-õ de"âvîden resm-i ihzâriyye nâmõyla alõnmakda olan ücretin fî-
mâ-ba"d ahz kõlõnmamasõ hakkõnda Edirne Vâlîli ine tahrîrât-õ senâverî (7) 
tastîr kõlõnmõ  olma la îcâbõnõn îcrâ ve ifâde buyurulmasõ siyâkõnda oldu u 
beyânõyla terkîm-i hâmi e ibtidâr olundu.

(8) Drama%da müstahdem neferât-õ zabtiyye haste-gânõnõn emr-i 
tedâvîlerinden dolayõ "umûmî hakkõnda bazõ mütâla"aya ve Edirne (9) 
zabtiyye zâbitân ve neferâtõnõn hukûk-õ ahsiyyeye müte"allik müsted"ayât72 
vukû"unda almakda olduklarõ ücret-i mübâ iriyyenin (10) men"i hakkõnda. 
Fî 26 . Sene 1282 (14 Ocak 1866).73

71  BOA, MVL, 1017-109
72  Dilenilen, istenilen eyler; istida (dilekçe) ile istenilen eyler. Bkz.: Ferit Devellio lu, Osmanlõca-

Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 1997, s.747.
73  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye
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*

(1) Taraf-õ Zî- eref Hazret-i Riyâset-penâhîden Mâliyye Nezâretine 
Taraf-õ Vâlâ-yõ Kâimmakâmîye

(2) Drama%da müstahdem neferât-õ zabtiyye haste-gânõnõn emr-i tedâvîleri 
zõmnõnda vukû" bulan inhâ üzerine "umûmî hakkõnda ba"zõ mütâla"ayõ 
ve Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesiyle muhâbereyi âmil olub (3) Meclis-i 
Vâlâ-yõ Ahkâm-õ "Adliyyeye havâle buyurulan tezkire-i sâmiyye leffen 
irsâl kõlõnma la hâmi ine muharrer cevâba ve berâber olan Meclis-i 
Fõrka-i Zabtiyyenin berâber olan mazbatasõ meâline nazaran nizâmiyye 
hastahânelerinde icrâ-yõ tedâvî olunmasõ bahsince vukû" bulacak mütâla"a-i 
"aliyyelerinin iktizâ-yõ hâlin (4) icrâ ve ifâde buyurulmasõ bâbõnda emr ü 
irâde efendimindir. Fî 26 . Sene 1282 (14 Ocak 1866).74

74  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
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4475

Tefti  Memurlarõna Dair 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 44 ! Sayfa: 467)

(1) Ma"lûm-õ "âlî-i mü îr-i ekremîleri buyuruldu u üzere umûr-õ zâbõtaya 
"âid olan tahkîkât ve taharriyyâtõn dâire-i matlûbeye îsâli zõmnõnda 
mukaddem ve muahhar sunûf-õ erba"a üzerine bâ-irâde-i (2) seniyye 
te kîl olunan teftî  silkine alõnan memûrînin umûr-õ memûrelerince 
görülmekde olan teshîlât ve muhassenât ârzû-yõ mahsûsun husûlünü temîn 
edüb u kadar ki bi%d-def"ât (3) tecrübe olundu u üzere ba"zõ vukû"ât-õ 
mühimmenin tahkîki zõmnõnda be-gâyet dirâyetli teftî  memûrlarõnõn 
vukû"ât mahallerine irsâli içün lüzûmu olmakda ve her zâbõtada (4) memûr 
bulunan teftî  memûrlarõ taraß arõndan vürûd eden tahkîkât jurnallerinin 
icrâ-yõ tedkîkâtõyla mevzû"-i bahs olan bir keyÞ yyetin netîcesini Þ "l ve 
meydâna çõkaracak (5) sûretde emr-i istintâka â inâ olanlarõnõn iktizâsõ 
görünmekde bulunmu dur mevcûdun içinde mümkün mertebe dirâyetli ve 
ehliyyetlileri bulunur ise de birinci sõnõfõn ma"â larõ yalnõz bin guru  (6) 
oldu undan bu ma"â  istintâk usûlüne ve kitâbete lâyõkõyla vâkõf ve â inâ 
memûrlar tedârüküne müsâ"id olmadõ õndan ve bulundu u hâlde idâre 
olunamamak hasbõyla di er memûriyyet (7) istihsâlî ârzûsuna dü üb zarûrî 
evk ve gayret olunmadõ õndan sõnõf-õ sânî müstantik ma"â larõna tevfîkan 
ehriyye bin yedi yüz elli guru  ma"â  ile Bâb-õ Zabtiyye içün yalnõz (8) iki 

tahkîk memûrunun ta"yîni maslahatca fevâid-i "azîmeyi mûceb olaca õna 
ve ma"â larõ teftî  memûrlarõ tahsîsâtõndan verilmek lâzõm gelece ine 
mebnî rey-i "âlî-i hazret-i mü îr-i (9) ekremîlerine tevâfuk eyledi i 
takdîrde makâm-õ "âlî-i hazret-i Sadâret-penâhîden bi%l-istîzân îcâbõnõn 
icrâsõ bâbõnda ve her hâlde emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 
17 Receb Sene (1)282 ve fî 23 Te rîn-i sânî Sene (1)281 (5 Aralõk 1865).

(Mühür)

75  BOA, . MVL, 547-24543
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Meclis-i Fõrka-i Zabtiyyeye 24 R. (12)82 (16 Eylül 1865)

(1) zmid Postasõnõ nehhâb ve gâret edenlerin bilinmesi ve ele geçmesi 
hakkõnda teftî  sõnõfõndan buradan gönderilen memûrlarõn ikdâmât ve 
tahkîkâtõ haylice i"âne eylemi  ve her zamân (2) karîb ve ba"îd tahkîk-i 
vukû"âta Bâb-õ Zabtiyyeden teftî  memûrlarõ ta"yîn olunmakda bulunmu  
olub u misillü zâbõtaya "âid olan tahkîkât-õ mühimmenin icrâsõna ve 
hakîkat-i hâliyye (3) delâlet eder ahvâl ve dakâyõkõn derk ve istihsâline 
muktedir memûrlarõn lüzûm-õ der-kâr idü inden bâlâda muharrer takrîrde 
"arz ve beyân olundu u vechle teftî  memûrlarõ tahsîsâtõ (4) miyânõnda 
olarak bin yedi yüz elli er guru  ma"â  i"tâsõyla iki tahkîk memûrunun 
tedârük ve ta"yîni husûsunun huzûr-õ "âlî-i hazret-i vekâlet-penâhîden 
istîzân kõlõnmasõ (5) münâsib olaca õ Meclisce dahi tezekkür kõlõnmõ  ise 
de ol bâbda ve her hâlde emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 24 
Receb Sene (1)282 ve fî 30 Te rîn-i sânî Sene (1)281 (12 Aralõk 1865).

(Mühürler)

*

(1) Huzûr-õ "Âlî-i Cenâb-õ Vekâlet-penâhîye

171

(2) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(3) Bâ-irâde-i seniyye sunûf-õ erba"a üzerine istihdâm kõlõnmakda bulunan 
teftî  memûrlarõnõn umûr-õ memûrelerince pek çok kavâid ve muhassenâtõ 
görülmekde ise de ba"zõ vukû"ât-õ mühimmenin tahkîki zõmnõnda be-
gâyet dirâyetli teftî  (4) memûrlarõnõn vukû"ât mahallerine irsâlleri ve 
her zâbõtada bulunan teftî  memûrlarõ taraß arõndan vürûd eden tahkîkât 
jurnallerinin icrâ-yõ tedkîkâtõyla mevâdd-õ muharrerenin netîcesini 
meydân-õ Þ "le çõkaracak sûretde (5) emr-i istintâka â inâ olanlarõnõn 



141

istihdâmõ lüzûm-õ hakîkî tahtõnda olarak birinci sõnõfõn ma"â larõ yalnõz bin 
guru  olub bu ma"â  istintâk usûlüne ve kitâbete lâyõkõyla vâkõf ve â inâ 
memûrlar tedârüke müsâ"id olmadõ õna (6) binâen sõnõf-õ sânî müstantik 
ma"â larõna tevfîkan te tî  memûrlarõ tahsîsâtõndan verilmek üzere 
ehriyye bin yedi yüz elli guru  ma"â  ile Bâb-õ Zabtiyye içün yalnõz iki 

nefer tahkîk memûrunun istihdâmõ lüzûmuna dâir zebri (7) Meclis-i Fõrka-i 
Zabtiyyeden mazbatalõ i"tâ olunan müzekkire leffen arz ve takdîm kõlõnmõ  
ve icrâ-yõ iktizâsõnõ menût emr ü fermân-õ "âlî-i hazret-i vekâlet-penâhîleri 
bulunmu  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 
28 Receb Sene (1)282 ve fî 4 Kânûn-õ evvel Sene (1)281 (16 Aralõk 1865).

( mzâ)

*

1262

(1) Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesinin 29 Receb Sene (1)282 ve 5 
Kânûn-õ evvel Sene (12)81 (17 Aralõk 1865) târîhiyle Meclis-i Vâlâya 
havâle buyurulan bir kõt"a tezkiresiyle zâbõta mu"âvenetinin müzekkiresi 
meâllerinden (2) müstebân oldu u vehcle vukû"ât-õ mühimmeyi tahkîk ve 
zâbõtalarda bulunan teftî  memûrlarõ câniblerinden gönderilen jurnalleri 
tedkîk ile mevâdd-õ muharrereyi Þ "le çõkarmak (3) içün emr-i istintâk 
ve kitâbete â inâ memûr istihdâmõ lâzõm gelüb fakat sõnõf-õ evvel teftî  
memûrlarõnõn ma"â larõ olan bin guru la matlûba muvâfõk memûrlar 
tedârük (4) olunamayaca õndan sõnõf-õ sânî müstantik ma"â larõnõ tevfîkan 
ehriyye bin yedi yüz elli er guru  ma"â  ile iki nefer tahkîk memûru ta"yîn 

ve istihdâmõ beyân ve istîzân (5) olunmu  olub e erçi sunûf-õ erba"a üzerine 
istihdâm kõlõnmakda bulunan teftî  memûrlarõnõn umûr-õ memûrelerince 
muhassenât görülmekde ise de ba"zõ vukû"ât-õ mühimmeyi (6) ve vârid 
olan jurnalleri tedkîk içün ma"lûmâtlõ memûrlar bulundurulmasõ dahi 
lâzimeden oldu una ve gösterilen ma"â lar râdde-i kifâyede oldu u gibi 
teftî  memûrlarõ tahsîsât (7) dâiresinde tesviye olunaca õ anla õldõ õna 

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye
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binâen muhassasât-õ mezkûreden verilmek üzere ol mikdâr ma"â la 
iki nefer tahkîk memûru istihdâmõ zõmnõnda îfâ-yõ muktezâsõnõn (8) 
Mü îriyyet-i mü ârünileyhâya havâlesi ve Mâliyye Nezâret-i Celîlesine 
ma"lûmât verilmesi tezekkür kõlõndõ ise de ol bâbda emr ü fermân hazret-i 
men lehü%l-emrindir. Fî 22 a"bân Sene (1)282 ve fî 28 Kânûn-õ evvel 
Sene (1)281 (9 Ocak 1866).

(Mühürler)

*
(1) "Atûfetlü efendim hazretleri 
(2) Meclis-i Vâlânõn mazbata-i ma"rûzasõ meâlinden müstebân oldu u 
vechle vukû"ât-õ mühimmeyi tahkîk ve zâbõtalarda bulunan teftî  memûrlarõ 
câniblerinden gönderilen jurnalleri (3) tedkîk ile mevâdd-õ muharrereyi 
Þ "le çõkarmak içün emr-i istintâk ve kitâbete â inâ memûr istihdâmõ lâzõm 
gelüb fakat sõnõf-õ evvel teftî  memûrlarõnõn ma"â larõ olan bin guru la 
(4) matlûba muvâfõk memûrlar tedârükü kâbil olamadõ õndan ve sõnõf-õ 
sânî müstantik ma"â larõna tevfîkan ehriyye bin yedi er yüz elli er guru  
ma"â  ile iki nefer tahkîk memûru ta"yîn ve istihdâmõ (5) lâzõm geldi i gibi 
verilecek ma"â  teftî  memûrlarõ muhassasâtõndan tesviye olunaca õndan 
hemân îfâ-yõ muktezâsõnõn Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesine havâlesi 
ve Mâliyye Nezâret-i Celîlesine dahi (6) ma"lûmât verilmesi tezekkür 
kõlõnmõ  ise de ol bâbda her ne vechle emr ü fermân hazret-i Mülûkâne 
eref-sudûr buyurulur ise ana göre hareket olunaca õ beyânõyla tezkire-i 

senâverî terkîm kõlõndõ efendim. Fî 28 . Sene 1282 (16 Ocak 1866).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle 
mazbata-i ma"rûza manzûr-õ evket-mevfûr hazret-i Pâdi âhî buyurulmu  
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(3) ve tezekkür ve istîzân olundu u vechle iki nefer tahkîk memûrunun 
istihdâmõ zõmnõnda îfâ-yõ muktezâsõnõn Mü îriyyet-i (4) mü ârünileyhâya 
havâlesi ve Nezâret-i mü ârünileyhâya dahi ma"lûmât verilmesi müte"allik 
ve eref-sünûh buyurulan emr ü fermân mekârim-beyân (5) cenâb-õ 
Tâcdârî mantûk-õ celîlinden olarak zikr olunan mazbata yine savb-õ sâmî-i 
hõdîvîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda (6) emr ü fermân hazret-i 
veliyyü%l-emrindir. Fî 29 . Sene 1282 (17 Ocak 1866).

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye
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4576

Dördüncü Ordu-yõ Hümayun Süvari kinci Alayõ Miralaylarõndan Emekli 
Salih Bey ile Zaptiye Kaymakamõ brahim Bey!in Emekli Maa larõ 
Hakkõnda Tezkere (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 45 ! Sayfa: 471)

(1) Makâm-õ Sâmî-i Cenâb-õ Ser"askerîye Kenâr-õ Sâmî

(2) bu tezkire-i "aliyye-i "aliyyeleri teâlâ ma"lûm-õ senâverî oldukdan 
sonra Meclis-i Vâlâ-yõ Ahkâm-õ "Adliyyeye lede%l havâle Mîr-i 
mûmâileyhümâya kâ"ide-i mültezime-i tasarruÞ yyece e erçi meâl-i i "ârõ 
usûl ve emsâle 1 (3) mezkûr ma"â  ve ta"yînât bedelinin tahsîsi ve i"tâsõ 
uyamayaca õnõn savb-õ "âlîlerine bildirilmesi tezekkür ve tebli  ve mezkûr 
tezkire ve pusula (4) leffen i"âde kõlõnmõ  olma la kõlõndõ õ beyânõyla 
terkîm-i hâmi e ibtidâr olundu olma la emr-i irâde efendimindir.

1 binâ olundu u anla õlmõ  ise de u aralõk bu misillü eylerde kâ"ide-i 
tasarruÞ yye ziyâde takayyüd i"tinâ olunmasõ cihetiyle

(5) Dördüncü Ordu-yõ Hümâyûnun Süvârî kinci Alayõ Miralaylõ õndan 
mütekâ"id Salih Bey ile Zabtiyye Kâimmakâmõ brahim Bey%in (6) Fõrka-i 
Zabtiyye Meclis a"zâlõ õna ta"yîn olunduklarõ cihetle asla i"tâsõ gönderilen 
ma"â  ve ta"yînât bedeli mâddesine devâir (7) uyamayaca õna dâir. Fî 25 
C. Sene 1283 (4 Kasõm 1866).77

76  BOA, MVL, 877-6
77  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
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4678

Meclis-i Fõrka-i Zabtiye Azasõ Mehmed Ali Bey!in Kaymakamlõ õna Dair 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 46 ! Sayfa: 472)

(1) Huzûr-õ Sâmî-i Cenâb-õ Ser"askerîye

Numero

99

(2) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(3) Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye a"zâsõndan Binba õ Rif"atlü Mehmed Ali 
Bey%in ashâb-õ dirâyet ve ma"lûmâtdan olarak umûr-õ memûresinde ibrâz-õ 
hüsn-i hidmet ve gayret eylemekde oldu una ve sâye-i ihsân-vâye-i 
hazret-i Pâdi âhîde (4) binba õlõk rütbesini hâiz olalõ haylice vakt olub 
"âtõfet-i seniyyeye mazhâriyyete kesb-i istihkâk ve liyâkat eylemi  idü ine 
binâen muvâfõk rey ve irâde-i "aliyye-i sipeh-sâlârîleri buyuruldu u hâlde 
kendisini (5) ve emsâlini te vîken mûmâileyhin "uhdesine kâimmakâmlõk 
rütbe-i mu"teberesinin tevcîhiyle husûl-i mefharet ve mesrûriyyeti 
esbâbõnõn istikmâline müsâ"ade-i "aliyye-i cenâb-õ Ser"askerîleri âyân 
buyurulmak bâbõnda emr ü fermân (6) hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 27 

a"bân Sene (1)284 ve fî 11 Kânûn-õ evvel Sene (1)283 (23 Aralõk 1867).

( mzâ)

78  BOA, . DH, 570-39721

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye
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742

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye a"zâsõndan Binba õ Mehmed Ali Bey%in 
kõdemine ve hidemât ve mesâ"î-i me hûdesine mükâfâten "uhdesine 
kâimmakâmlõk rütbesi tevcîhiyle taltîÞ  hakkõnda Zabtiyye Mü îriyyet-i 
Celîlesinde tezekkürât vâridesi leffen (3) takdîm kõlõnmõ  ve meâlinden 
müstebân olaca õ vechle mûmâileyh bi%l-vücûh terfî"-i rütbeye âyân 
bulunmu  olma la muvâfõk emr ü irâde-i "aliyye-i vekâlet-penâhîleri 
buyurulur ise iktizâsõnõn icrâsõ bâbõnda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-
emrindir. Fî 28 a"bân Sene (1)284 ve fî 13 Kânûn-õ evvel Sene (1)283 (25 
Aralõk 1867).

( mzâ)

*

(1) Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye a"zâsõndan Binba õ Mehmed Ali Bey%in 
kõdemine ve hidemât ve mesâ"î-i me hûdesine mükâfâten "uhdesine 
kâimmakâmlõk rütbesi tevcîhiyle taltîÞ  hakkõnda vârid olan tezkire-i 
"aliyye-i ser"askerî (3) leffen "arz ve takdîm kõlõnmõ  olma la ol bâbda her 
ne vechle emr ü fermân "inâyet-beyân hazret-i ehin âhî eref-sünûh ve 
sudûr buyurulur ise mantûk-õ münîÞ ne tevfîk-i hareket olunaca õ beyânõyla 
tezkire-i (4) senâverî terkîmine ibtidâr kõlõndõ efendim. Fî 6 Ramazan Sene 
1284 (1 Ocak 1868).
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(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Enmele-i zîb-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle 
tezkire-i merkûme manzûr-õ ma"âlî-mevfûr hazret-i Pâdi âhî (3) 
buyurulmu  ve ber-vech-i istîzân Mîr-i mûmâileyh "uhdesine rütbe-i 
mezkûrenin tevcîhî eref-sünûh ve sudûr (4) buyurulan emr ü irâde-i 
seniyye-i hazret-i ehin âhî îcâb-õ celîlinden olarak tezkire-i merkûme 
yine (5) savb-õ sâmî-i hõdîvîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr 
ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 7 Ramazan Sene 1284 (2 Ocak 
1868).

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye
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4779

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyenin La vedildi i ve Azalarõnõn Seraskerli e Celbi 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 47 ! Sayfa: 475)

(1) Taraf-õ Vâlâ-yõ Hazret-i Ser"askerîye

(2) Bâb-õ Zabtiyyedeki Meclis-i Fõrkânõn Meclis-i Fõrkâ-i Zabtiyyenin 
la võyla a"zâsõndan bulunan kâimmakâm " zzetlü Rüstem Bey%in miralaylõk 
rütbesiyle Meclis-i Fõrkâ-i Zabtiyye (3) riyâsete bi%t-ta"yîn ta"yîni ve 
a"zâdan olan di er zâbitânõn nizâmiyyenin Bâb-õ Vâlâ-yõ Ser"askerîlerine 
celbine celbi ve teferru"âtõna dâirtõ hakkõnda Zabtiyye Mü îriyyet-i 
Celîlesinin (4) takrîri manzûr-õ sâmî-i sipehdârîleri buyurulmak üzere içün 
melfûfuyla fâtõyla fe tezkire-i behiyye ve varaka ile berâber irsâl kõlõnmõ  
V olma la îcâbõnõn icrâsõyle mezkûr takrîrin ba"de iktizâsõna bakõlmak 
üzere bu bâbda olan rey-i "âlîlerinin i "ârõna evrâk-õ meb"ûsenin (5) i"âdesi 
buyurulmasõ bâbõnda irâde efendimindir. Fî 20 . Sene 1285 (6 Aralõk 
1868).80

V

ve mütâla"a-i muharrere yolunda görünerek bunun neticesinden olmak 
üzere Mü îriyyet-i mü ârünileyhânõn gelen di er takrîri "arz hâk-i pây-õ 
"âlî-i hazret-i Pâdi âhîye "arz ve takdîm olunmu  olma la i bu takrîr 
îcâbõnõn icrâsõyla keyfîyyetin i "âr ve ifâde

79  BOA, A. MKT. MHM,428-97
80  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
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4881

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyenin Kaldõrõlmasõ ve Vazifelerinin 
Alay Meclisine halesi (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 48 ! Sayfa:476)

(1) Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesine

86

(2) Devletlü efendim hazretleri
(3) Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye a"zâsõndan Kâimmakâm " zzetlü Rüstem 
ve Mehmed Ali Beyler ile Alay Emîni Mehmed Efendi%nin seksen dört 
senesi Te rîn-i evveline mahsûben ta"yînât i"tâsõna dâir vermi  olduklarõ 
(4) mü terek istid"âlarõ leffen tesyîr pî -gâh-õ sâmîleri kõlõnma la mezkûr 
istid"â üzerine muharrer Dâr-õ ûrâ-yõ "Askerî i"lâmõnda gösterildi i 
vechle îcâbõnõn icrâsõyla keyÞ yyetin i "ârõ mütevakkõf-õ himem-i "aliyye-i 
(5) mü îrîleri olma õn ol bâbda emr ü irâde efendim hazretlerinindir. Fî 17 
Receb Sene (1)285 ve fî 21 Te rîn-i evvel Sene (1)284 (2 Kasõm 1868).

( mzâ)

81  BOA, . D, 11-546
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Numero

Fevka%l-"âde

(1) Huzûr-õ "Âlî-i Cenâb-õ Sadâret-penâhîye

(2) "Asâkir-i Nizâmiyye zâbitânõndan Meclis-i Fõrkada a"zâ bulunan 
Kâimmakâm " zzetlü Rüstem ve Mehmed Ali Beyler ile Alay Emîni 
Mehmed Efendi%nin ta"yînât i"tâsõna dâir takdîm etdikleri mü terek 
istid"âlarõ üzerine tevârüd edüb (3) leffen "arz ve takdîm kõlõnan tezkire-i 
cenâb-õ Ser"askerî ile mezkûr istid"â zîrine muharrer Dâr-õ ûrâ-yõ "Askerî 
i"lâmõnda bunlarõn açõkda bulunduklarõ cihetle istihdâmlarõna lüzûm oldu u 
hâlde ba"d-ezîn ma"â  ve ta"yînâtõnõn zabtiyye (4) tahsîsâtõndan tesviyesi 
ve olmadõ õ takdîrde kendülerinin yerle dirilmek üzere Bâb-õ Vâlâ-yõ 
Ser"askerîye i"âde ve irsâlleri lüzûmu beyân ve i "âr olunmu  ve bunlarõn 
tesviye-i ma"â  ta"yînâtlarõna ise tahsîsât-õ zabtiyye (5) gayr-õ muhtemel 
bulunmu  oldu undan bu Meclisin rüyetine memûr oldu u mesâlih-i 
"askeriyye Alay Meclisi ma"rifetiyle gördürülmek ve Alay Meclisine ba"d-
ezîn Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye tesviye olunmak üzere Meclis-i Fõrkanõn 
la võ ve mûmâileyh (6) Rüstem Bey%in di er takrîr-i "âcizî ile zabtiyye 
miralayõ nasbõ "arz ve inhâ olundu undan Mîr-i mûmâileyhden mâ"adâ 
a"zâ bulunan zâbitân-õ nizâmiyyenin celbi husûsunun Makâm-õ Vâlâ-
yõ Ser"askerîye i "ârõ ve Meclis-i Fõrka (7) ittihâz olunacak Alay Meclis 
Riyâsetinin dahi mûmâileyh Rüstem Bey "uhdesine ihâlesi ve Zâbõta 
Muâvini sâbõk Miralay " zzetlü Hamdi Bey%in yeri el-hâletü hâzihi açõk 
olub harîke gitmek ve kol gezmek gibi (8) hidmetleri ve sâir umûr-õ 
zâbõtaya müteferri" mesâlih-i "âdiyyeyi idâre ve rüyet eylemek üzere takdîr 
ve mukaddem birinin ta"yîni lâzimeden olaca õna ve teftî  müdîri bulunan 
Fikri Efendi zâten mukaddem ve dirâyetkâr olarak (9) umûr-õ zâbõtaca 
imdiye kadar ibrâz eyledi i hüsn-i hidmet ve gayret zâbõta umûrunu hüsn-i 

idâreye kifâyetini temîn eyledi ine binâen mu"âvenet nâmõnõn müdîrli e 
tahvîliyle mûmâileyhin zâbõta müdîri ve teftî  müdîri mu"âvini (10) bulunan 
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" zzetlü Sabit Efendi%nin dahi teftî  müdîri ve " zzetlü Ahmed Bey%in dahi 
mûmâileyh Sâbit Efendi%nin yerine ma"â -õ muhassasõ olan iki bin guru  
ile muâvin ta"yîni ve la võ lâzõm gelen Meclis-i Fõrka a"zâlarõndan (11) 
kalacak ma"â dan tesviye olunmak üzere zâbõta müdîrli ine mûmâileyh 
Hamdi Bey%den kalan iki bin guru  üzerine daha iki bin be  yüz guru  
zammõyla gayr-õ ez-südüs dört bin be  yüz ve teftî  müdîrli ine kezâlik 
gayr-õ ez-südüsü (12) üç bin guru  ma"â  tahsîsi ve zâbõta müdîrinin 
hasbe%l-maslaha kadrice bulunmasõ lâzimeden oldu undan mûmâileyh 
Fikri Efendi%nin rütbe-i hâliyyenin sâniye mütemâyizine terfî"i husûslarõna 
müsâ"ade-i "aliyye-i cenâb-õ (13) hõdîv-i efhamîleri buyurdu u ve âyân 
buyurulmak bâbõnda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 21 

a"bân Sene (1)285 ve fî 23 Te rîn-i sânî Sene (12)84 (5 Aralõk 1868).

(Mühür)

*

530

(1) Taraf-õ Vâlâ-yõ Hazret-i Ser"askerîye

(2) Devletlü "atûfetlü efendim hazretleri
(3) Meclis-i Fõrka-i Zabtiyyenin la võyla a"zâsõndan " zzetlü Rüstem 
Bey%in riyâsete ta"yîni ve a"zâdan olan di er zâbitânõn Bâb-õ Vâlâ-yõ 
Ser"askerîlerine celbi ve teferru"âtõ hakkõnda Zabtiyye Mü îriyyet-i 
Celîlesinin takrîri manzûr-õ sâmî-i (4) sipehdârîleri buyurulmak içün 
melfûfâtõyla berâber leffen irsâl kõlõnmõ  ve mütâla"a-i muharrere 
yolunda görünerek bunun tetimmesinden olmak üzere Mü îriyyet-i 
mü ârünileyhânõn gelen di er takrîri hâk-i pây-õ "âlî-i hazret-i Pâdi âhîye 
"arz ve takdîm olunmu  (5) olma la îcâbõnõn icrâsõyla keyÞ yyetin i "âr 
ve ifâde ve evrâk-õ meb"ûsenin i"âdesi bâbõnda irâde efendimindir. Fî 20 

a"bân Sene (1)285 ve fî 23 Te rîn-i sânî Sene (12)84 (5 Aralõk 1868).

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye
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(Alt Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Mantûk-õ emr ve i "âr-õ "âlî-i vekâlet-penâhîleri ve takrîr-i mebhûs 
müeddâsõ karîn-i îkân-õ çâkerî olmu  ve zâbitân-õ mûmâileyhümün Bâb-õ 
Ser"askerîye celb edilece i der-kâr bulunmu  olub u kadar ki "asâkir-i 
zabtiyye-i âhâne zâbitânõnõn (3) nasb ve ihrâcõ ve müceddeden zâbitân 
intihâbõyla terfî"-i rütbeleri ve bi%l-cümle zâbitân ve neferât-õ zabtiyyenin 
tekâ"üdleri ve mevâdd-õ cezâiyyeleri haklarõnda Bâb-õ Zabtiyyece terkîm 
olunan mazâbõt Dâr-õ ûrâ-yõ "Askeriyyede nizâmât ve kavânîn-i (4) 
mevzû"a ve müessese-i cünûdiyyeye tevfîk ve tatbîk ve makâm-õ çâkerîden 
resmen tasdîk ile îcâbõna göre huzûr-õ "âlî-i hõdîvîlerine "arz ve tenmîk 
olundukdan sonra ahkâmõnõn icrâ kõlõnmõ  mukaddemâ bâ-irâde-i seniyye 
karârgîr olan usûl (5) iktizâsõndan ve Mü îr-i mü ârünileyh hazretleri ise 
bu misillü husûsâtõ mecrâ-yõ aslî ve tabî"iyyesinin hâricinde yürütmekde 
idü i bedîhiyyâtdan ise de ma"a-mâ-fîh icrâ-yõ îcâbõ rey-i rezîn isâbet-rehîn 
Sadâret-penâhîlerine vâ-beste (6) mevâddan olarak takrîr-i müzekkire 
leffen i"âde ve takdîm kõlõnma la her hâlde emr ü fermân hazret-i men 
lehü%l-emrindir. Fî 23 a"bân Sene (1)285 ve fî 26 Te rîn-i sânî Sene 
(12)84 (8 Aralõk 1868).

( mzâ)

*

885

(1) Meclis-i Fõrka-i Zabtiyyenin la võyla vezâiÞ nin Alay Meclisine ihâlesi 
ve i bu Meclisin riyâsetine la v olunacak Meclis-i Fõrka a"zâsõndan 
Kâimmakâm Rüstem Bey%in ta"yîni ve a"zâdan olan di er zâbitânõn Bâb-õ 
Ser"askerîye (2) celbi hakkõnda Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesi tarafõndan 
takdîm kõlõnan takrîr üzerine taraf-õ vâlâ-yõ Ser"askerî ile muhâbereyi âmil 
tezkire-i sâmiyyeleri ûrâ-yõ Devlete havâle buyurulma la Mülkiyye 
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Dâiresinde kõrâat ve mütâla"a olundu (3) takrîr-i mezkûr tafsîlâtõndan 
müstebân oldu u üzere mebhûs-"anh olan Meclis-i Fõrka a"zâsõndan 
bulunan zâbitân-õ "askeriyyenin istihdâmlarõna lüzûm oldu u hâlde ma"â  
ve ta"yînâtõnõn zabtiyye tahsîsâtõndan (4) tesviyesi ve olmadõ õ takdîrde 
mûmâileyhümün Bâb-õ Ser"askerîye i"âde ve irsâlleri makâm-õ sipehdârîden 
i "âr olunub bu sûrete zabtiyye tahsîsâtõnõn tahammülü olmadõ õ misillü 
Meclis-i mezkûrun rüyet (5) etdi i mesâlih-i "askeriyyenin Alay Meclisi 
ma"rifetiyle tesviyesi ise mümkün oldu undan ba"d-ezîn Alay Meclisine 
Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye tesmiye ve riyâset-i mûmâileyh Rüstem Bey%e 
ihâle olunmak üzere Meclis-i Fõrkanõn (6) la võ ve açõkda bulunan zâbitân 
mu"âvinli inin nâmõ müdîrli e tahvîl ve la võ lâzõm gelen Meclis-i 
Fõrka a"zâsõndan ve zâbõta mu"avinli inden kalan ma"â dan gayr-õ ez-
südüs dört bin be  yüz guru  (7) ma"â  tahsîs olunarak rütbesinin sâniye 
mütemâyizine terfî"iyle Teftî  Müdîri " zzetlü Fikri Efendi%nin mezkûr 
müdîrli e ve Teftî  Müdîrli i Mu"âvini " zzetlü Sâbit Efendi%nin dahi 
muhassasât-õ mebhûseden üç (8) bin guru  ma"â la teftî  müdîrli ine ve 
ma"â -õ muhassas olan iki bin guru la " zzetlü Ahmed Bey%in zikr olunan 
mu"âvinli e ta"yîni istîzân kõlõnmõ  ve cevâb-õ sâmî-i Ser"askerîde dahi 
maslahatda (9) icrâ-yõ muktezâsõ reye ta"lîk olunmu dur.

(10) Mevâdd-õ ma"rûzadan Meclis-i Fõrkanõn ilgâsõyla heyet-i 
mevcûdesinden mûmâileyh Rüstem Bey%in zâbõta miralaylõ õna ta"yîni 
ve teferru"âtõ Mü îriyyet-i mü ârünileyhânõn di er takrîri üzerine der-
dest-i icrâ idü i (11) anla õldõ õndan bunlarõn bahs ve müzâkeresine 
mahall olmadõ õ misillü zâbõta mu"âvinli inin müdîrli e tahvîli ile 
bu memûriyyete ve teftî  müdîrli ine ve anõn mu"âvinli ine intihâb 
olunanlarõn ehemmiyyetleri (12) Bâb-õ Zabtiyyece mücerreb demek olub 
bunlara verilecek ma"â larõn dahi elde bulunan tahsîsât miyânõnda tesviye 
ve îfâ kõlõnaca õ beyân olunma õn mûmâileyhümün ber-vech-i istîzân ol 
mikdâr (13) ma"â larla icrâ-yõ memûriyyetleri husûsunun Mü îriyyet-i 
mü ârünileyhâya havâlesi ve mûmâileyh Fikri Efendi "uhdesine alõnmõ  
olunan rütbenin tevcîhi umûr-õ irâdiyyeden idü i tezekkür kõlõndõ ise de 
(14) ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 8 Ramazan 
Sene (1)285 ve fî 12 Kânûn-õ evvel (1)284 (24 Aralõk 1868).

(Mühürler)

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye
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(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Meclis-i Fõrka-i Zabtiyyenin la võyla vezâiÞ nin Alay Meclisine ihâlesi 
ve i bu Meclisin riyâsetine la v olunacak Meclis-i Fõrka a"zâsõndan 
Kâimmakâm Rüstem Bey%in ta"yîni ve a"zâdan olan di er zâbitânõn (3) 
Bâb-õ Ser"askerîye celbi hakkõnda Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesinin 
takrîri üzerine taraf-õ vâlâ-yõ Ser"askerî ile bi%l-muhâbere ûrâ-yõ Devlet 
Mülkiyye Dâiresinden kaleme alõnan mazbata leffen "arz ve takdîm kõlõndõ 
(4) mütâla"asõndan müstebân oldu u vechle mevâdd-õ ma"rûzadan Meclis-i 
Fõrkanõn ilgâsõyla heyet-i mevcûdesinden mûmâileyh Rüstem Bey%in 
zâbõta alay beyli ine ta"yîni ve teferru"âtõ di er (5) takrîr-i mü îrîde istîzân 
olundu undan anlarõn ol sûretle iktizâlarõ icrâ olunaca õ misillü açõkda 
bulunan zâbõta mu"âvinli inin nâmõ müdîrli e tahvîl ve la v olunacak 
Meclis-i Fõrka (6) a"zâsõndan ve zâbõta mu"âvinli inden kalan ma"â dan 
gayr-õ ez-südüs dört bin be  yüz guru  ma"â  tahsîs olunarak rütbesinin 
sâniye mütemâyizine terfî"iyle Teftî  Müdîri " zzetlü Fikri (7) Efendi%nin 
mezkûr müdîrli e ve Teftî  Müdîrli i Mu"âvini " zzetlü Sâbit Efendi%nin 
dahi muhassasât-õ mebhûseden üç bin guru  ma"â la teftî  müdîrli ine 
ve ma"â -õ muhassas olan iki bin (8) guru la " zzetlü Ahmed Bey%in zikr 
olunan mu"âvinli e ta"yîni yolunda idü i tezekkür kõlõnmõ  ise de ol bâbda 
her ne vechle emr ü fermân hazret-i âhâne eref-sünûh ve sudûr buyurulur 
ise mantûk-õ münîÞ ne (9) tevfîk-i hareket olunaca õ beyânõyla tezkire-i 
senâverî terkîm kõlõndõ efendim. Fî 28 L. (12)85 (11 ubat 1869).



155

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i tevkîr olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle evrâk-õ 
melfûfa manzûr-õ evket-mevfûr hazret-i (3) Pâdi âhî buyurulmu  ve 
suver-i ma"rûzanõn tezekkür ve istîzân olundu u vechle îfâ-yõ muktezâlarõ 
(4) müte"allik ve eref-sünûh buyurulan emr ü fermân mahâsin-"unvân 
cenâb-õ Cihânbânî mantûk-õ münîÞ nden olarak (5) evrâk-õ merkûme yine 
savb-õ sâmî-i hõdîvîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 29 L. Sene (12)85 (12 ubat 1869).
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4982

Hapishane Müdürlü üne Dair                                         
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 49 ! Sayfa: 481)

(1) Muhât-õ "ilm-i "âlî-i mü îrîleri buyuruldu u üzere geçende Habshâne-i 
"Umûmîden yine ba"zõ mahbûsînin fürce-i bâb Þ râr olmasõnda habshâne-i 
mezkûr müdîri Alay Beyi Necib Bey%in medhal olmadõ õ (2) te kîl kõlõnan 
komisyon-õ mahsûs ma"rifetiyle der-dest-i icrâ olan tedkîkât üzerine 
tebeyyün ve tahakkuk etmi  olsa bile mahbûsîn-i merkûmenin böyle ikide 
bir Þ râra (3) yol bulmakda olmalarõ Mîr-i mûmâileyhin sû-i idâresine 
ve "adem-i dikkat ve kifâyetine delâlet ederek böyle dikkatsizli i bi%t-
tecrübe sâbit olunarak müdîriyyet-i mezkûre gibi (4) ehemmiyyetli bir 
memûriyyetde istihdâmõ nezd-i "âlîde tecvîz buyurulmayaca õ misillü ez-
her cihet nezâket ve ehemmiyyeti müsellem olan Der-Sa"âdet zabtiyye 
alayõnda bulunacak alay beyinin (5) dahi emniyyet ve kifâyet-i sahîha 
ashâbõndan olmasõ lüzûmu muhtâc-õ îzâh olmadõ õndan mûmâileyh Necib 
Bey%in "azliyle yerine sõfât-õ matlûbeyi câmi" olan Ankara (6) vilâyeti 
Alay Beyi Ahmed Bey%in ve Der-Sa"âdet Alay Beyi Ali Bey%in anõn yerine 
nakliyle Der-Sa"âdet alay beyli ine liyâkati der-kâr olan Hüdâvendigâr 
vilâyeti Alay Beyi (7) Ömer Bey%in ve Hüdâvendigâr alay beyli ine Suriye 
vilayeti alay beyi olub Der-Sa"âdet%de bulunan Mustafa Bey%in nasb ve 
ta"yînleri husûsu miyâne-i "âcizânemizde (8) bi%l-ittihâd tasvîb kõlõnmõ  
ise de yine icrâ-yõ îcâbõyla memûriyyetlerini hâvî iktizâ eden emr-i "âlînin 
istîhsâli menût-õ irâde-i "âlînin mü îrîleridir bâkî emr ü fermân (9) hazret-i 
men lehü%l-emrindir. Fî 14 evval Sene (1)289 (15 Aralõk 1872).

(Mühürler)

82  BOA, . DH, 660-45978
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*

(1) Pî -gâh-õ Ma"âlî- ktinâh Cenâb-õ Sadâret-penâhîye

392

(2) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(3) Zabtiyye Fõrka Meclisinden tanzîm ve i"tâ olunub leffen ma"rûz-õ huzûr-õ 
ma"âlî-mevfûr cenâb-õ vekâlet-penâhîleri kõlõnan mazbatada gösterildi i 
vechle Habshâne-i "Umûmî Müdîri Alay Beyi (4) Necib Bey%in me hûd 
olan sû-i idâresi sebebiyle memûriyyet-i mezkûrede bekâsõ nezd-i çâkerîde 
dahi tecvîz olunmadõ õ gibi Der-Sa"âdet Alay Beyi Ali Bey%in Ankara 
vilâyeti (5) alay beyli ine nakliyle Hüdâvendigâr vilâyeti Alay Beyi Ömer 
Bey%in Der-Sa"âdet alay beyli ine ve Ankara vilâyeti Alay Beyi Ahmet 
Bey%in habshâne-i mezkûr müdîriyyetine ve Suriye (6) vilâyeti alay beyi 
olub Der-Sa"âdet%de bulunan Mustafa Bey%in Hüdâvendigâr vilâyeti alay 
beyli ine nasb ve ta"yînleri husûsu dahi îcâb-õ hâl ve maslahata muvâfõk 
olarak (7) tensîb ve tasvîb kõlõnmõ  olma la icrâ-yõ îcâbõyla memûriyyetini 
hâvî iktizâ eden emr-i "âlîlerinin istirdâd ve tesyârõ menût-õ irâde-i isâbet-
ifâde-i cenâb-õ (8) vekâlet-penâhîleridir bâkî her hâlde emr ü fermân 
hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 14 evval Sene (12)89 (15 Aralõk 1872).

( mzâ)

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Habshâne-i "Umûmî Müdîri Alay Beyi Necib Bey%in me hûd olan 
sû-i idâresinden nâ î "azliyle yerine Ankara vilâyeti Alay Beyi Ahmed 
Bey%in icrâ-yõ memûriyyeti ve Der-Sa"âdet Alay Beyi Ali Bey%in Ankara 
vilâyeti (3) ve Hüdâvendigâr vilâyeti Alay Beyi Ömer Bey%in Der-Sa"âdet 
ve Suriye vilâyeti Alay Beyi Mustafa Bey%in Hüdâvendigâr vilâyeti alay 
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beyliklerine nasb ve ta"yînleri lüzûmuna dâir Zabtiyye Mü îriyyet-i 
Celîlesinin tezkiresi (4) leffen "arz ve takdîm kõlõnmõ  olma la ol bâbda 
emr ü fermân-õ Hümâyûn cenâb-õ Mülûkâne her ne vechle müte"allik ve 
eref-sudûr buyurulur ise mantûk-õ münîÞ ne tevfîk-i hareket olunaca õ 

beyânõyla tezkire-i senâverî terkim olundu efendim. Fî Gurre-i Za. Sene 
(1)289 (31 Aralõk 1872).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i tâ"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle zikr 
olunan mazbata ve tezkire-i manzûr-õ "âlî-i hazret-i Pâdi âhî buyurulmu  
(3) ve suver-i ma"rûzanõn ber-mûcib-i istîzân icrâ-yõ iktizâlarõ müte"allik 
ve eref-sudûr buyurulan emr ü irâde-i seniyye-i (4) hazret-i ehin âhî 
mantûk-õ münîÞ nden olarak mezkûr tezkire ve mazbata yine savb-õ sâmî-i 
Sadâret-penâhîlerine i"âde kõlõnmõ  (5) olma la ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 2 Za. Sene (1)289 (1 Ocak 1873).
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5083

Hüsnü Efendi!ye Binba õlõk Rütbesi Verilmesi ve Meclis-i Fõrka-i Zabtiye 
Azalõ õna Tayini (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 50 ! Sayfa: 484)

(1) Birinci sõnõf teftî  memûrlarõndan Hüsnü Efendi%nin "uhdesine 
binba õlõk rütbesiyle Meclis-i Fõrka-i Zabtiyyeye a"zâ ta"yîni hakkõnda 
eref-sâdõr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-õ Pâdi âhî mantûk-õ celîli 

mûcibince Efendi-i (2) mûmâileyh Meclis-i mezkûra ol vechle ta"yîn 
olunarak iktizâ eden emr-i "âlîsinin istihsâl buyurulmasõ bâbõnda emr ü 
fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 6 Za. Sene (12)89 (5 Ocak 1873).

(Mühürler)

*

406

(1) Huzûr-õ "Âlî-i Cenâb-õ Vekâlet-penâhîye

(2) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(3) Birinci sõnõf teftî  memûrlarõndan olub "uhdesine binba õlõk rütbesi 
tevcîhiyle Meclis-i Fõrka-i Zabtiyyeye a"zâ ta"yîni muktezâ-yõ irâde-i 
seniyyeden bulunan Hüsnü Efendi%nin îcâb eden memûriyyet (4) emr-i 
"âlîsinin istihsâli hakkõnda Meclis-i mezkûrdan tanzîm ve i"tâ kõlõnan 
mazbata leffen "arz ve takdîm kõlõnmõ  olma la ol bâbda ve her hâlde emr 
ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 11 Zi%l-ka"de Sene (12)89 ve fî 
30 Kânûn-õ evvel Sene (12)88 (11 Ocak 1873).

( mzâ)

83  BOA, . DH, 661-46034

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

160

*

(1)"Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Birinci sõnõf teftî  memûrlarõndan olub "uhdesine binba õlõk rütbesi 
tevcîhiyle Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye a"zâlõ õna ta"yîni muktezâ-yõ irâde-i 
seniyye-i cenâb-õ (3) Cihânbânîden olan Hüsnü Efendi%nin memûriyyetine 
dâir îcâb eden emr-i "âlînin õsdârõ hakkõnda Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesinin 
tezkiresi melfûf mazbata ile (4) berâber "arz ve takdîm kõlõnmõ  olma la 
ol bâbda her ne vechle emr ü fermân-õ Hümâyûn hazret-i Mülûkâne eref-
sünûh ve sudûr buyurulur ise mantûk-õ münîÞ  îfâ olunaca õ beyânõyla (5) 
tezkire-i senâverî terkîm kõlõndõ efendim. Fî 15 Za. Sene (1)289 (14 Ocak 
1873).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki 
(2) Enmele-i pîrâ-yõ ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle 
evrâk-õ ma"rûza manzûr-õ ma"âlî-mevfûr cenâb-õ Pâdi âhî buyurulmu  (3) 
ve ber-mûcib-i istîzân mûmâileyhin memûriyyetine dâir îcâb eden emr-i 
"âlînin õsdârõ eref-sünûh ve sudûr buyurulan emr ü fermân-õ Hümâyûn (4) 
hazret-i Mülûkâne mantûk-õ celîlinden olarak evrâk-õ merkûme yine savb-õ 
"âlî-i hõdîvîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân (5) hazret-i 
veliyyü%l-emrindir. Fî 16 Za. Sene (1)289 (15 Ocak 1873).
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5184

Birinci Sõnõf Tefti  Memuru Olup Meclis-i Fõrka-i Zabtiye 
Azalõ õna Tayin Edilen Hasan Efendi!nin Memuriyeti Hakkõnda              

(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 51 ! Sayfa: 487)

Mühimme

Evrâk 
Numerosu

Müsveddî 
smi

Tesvîdi 
Târîhi

Tebyîzi 
Târîhi

Zabtiyye 
Mü îriyyet-i 

Celîlesine

"Umûm 
Numerosu

406 Salim
20 Za. Sene 
(12)89 (19 
Ocak 1873)

21 Zi%l-
ka"de Sene 
(12)89 (20 
Ocak 1873)

20 Za. Sene 
(12)89 (19 
Ocak 1873)

(1) Birinci sõnõf teftî  memûrlarõndan olub "uhdesine binba õlõk rütbesi tevcîhiyle 

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye a"zâlõ õna ta"yîni muktezâ-yõ irâde-i seniyyeden (2) 

olan Hüsni Efendi%nin memûriyyetine dâir îcâb eden emr-i "âlînin õsdârõ husûsuna 

i "âr-õ devletleri üzerine bu kerre bi%l-istîzân irâde-i seniyye-i (3) cenâb-õ ehriyârî 

müte"allik buyurulmu  buyurulub mantûk-õ münîÞ ne tevfîkan mezkûr emr-i "âlî 

bi%t-tasdîr leffen savb-õ vâlâlarõna tesyîr kõlõnmõ  olma õn icrâ-yõ îcâbõna himmet 

buyurulmasõ siyâkõnda oldu u beyânõyla tezkire.

84  BOA, A. MKT. MHM, 446-2
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5285

Bab-õ Zabtiyede Te kil Edilmi  Olan Meclis-i Fõrka-i Zabtiyeye Dair 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 52 ! Sayfa: 488)

462

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Ma"lûm-õ "âlî-i cenâb-õ vekâlet-penâhîleri buyuruldu u üzere Der-
Sa"âdet%le Memâlik-i Mahrûse%de bulunan "asâkir-i zabtiyyenin bundan 
evvel tanzîm ve tensîki ârzû ve tasavvur olunarak sâye-i tevfîkât-vâye-i 
cenâb-õ Pâdi âhîde ta ralarda (3) bulunan "asâkir-i zabtiyye alaylarõnõn 
en büyük merci"i olmak üzere vilâyet merkezlerinde bir alay beyli i 
te kîl olunaca õ cihetle "asâkir-i zabtiyye efrâdõ günden güne intizâm 
ve terakki kesb etme e yüz tutmu  (4) olmasõyla gerek Der-Sa"âdet ve 
gerek ta ra alaylarõnõn mu"âmelât-õ nizâmiyye ve ihtiyâcât-õ hâliyye ve 
istikbâliyyelerince merci" olmak üzere bir miralayõn taht-õ riyâsetinde 
olarak Meclis-i Fõrka nâmõyla Bâb-õ Zabtiyyede imdi bir meclis (5) 
mevcûd ise de heyet-i mezkûre derece-i kâfîyede olamamasõna ve Der-
Sa"âdet%le Kordon dâhilinde bulunan alay ve taburlarõn müstakill bir 
kumandanõ olmadõ õna mebnî hem Meclis-i Fõrka taht-õ riyâsetinde olmak 
ve hem Der-Sa"âdet (6) ve ta ra alaylarõna kumanda etmek ve zâbõta ve 
umûr-õ "askeriyye dahi zîr-i idâresinde bulunmak üzere Fõrka-i Zabtiyye 
kumandanõ nâmõyla kâr-güzâr ve müstakîmü%l-etvâr bir zâtõn ma"iyyet-i 
"âcizânemde bulunmasõna lüzûm-õ hakîkî görünmü  (7) ve bundan evvel 
zabtiyyede müstahdem oldu u cihetle ma"lûmât-õ sâbõkasõ bulunan Hâssa 
Ordu-yõ Hümâyûn Meclis a"zâsõndan Mirliva Sa"âdetlü Süleyman Pa a bu 
i e erbâb olub ba"zõ vukû"u melhûz olan masârif-i müteferrikasõna (8) medâr 
olmak üzere zabtiyye mu"âvinli i ma"â õ olub mevkûf bulunan gayr-õ ez-

85  BOA, . DH, 663-46205
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tenkîh dört bin sekiz yüz kõrk be  guru dan veyâhûd tenkîhât-õ "umûmiyye 
sõrasõnda tahsîsât-õ zabtiyyeden tenkîh edilmi  olan mebâli den üç bin (9) 
guru  zamm-õ ma"â la "umûm "asâkir-i zabtiyye kumândanlõ õna ta"yîni 
tensîb olundu u gibi vezâif ve mu"âmelât bir derece daha taht-õ temîn 
olunmak ve zâbitânõn îcâb edecek muhâkemelerinde Dîvân-õ Harb (10) 
icrâsiçün nizâmõ iktizâsõnca dâimâ mevcûd bulunmak üzere iki nizâmiyye 
binba õsõnõn Meclis-i Fõrka a"zâlõ õna ta"yîni lâzõm geldi inden ve 
Be inci Ordu-yõ Hümâyûn Mü îriyyet-i âcizânem zamânõnda ma"iyyet-i 
çâkerânem yâverlerinden (11) olub birkaç lisâna â inâ olan Binba õ 
Rif"atlü Hamdi Efendi%nin ehliyyet ve dirâyet-i zâtiyyesi Meclis-i mezkûr 
a"zâlõ õ vezâiÞ ni tamâmõyla îfâya kâfî bulundu undan Efendi-i mûmâileyh 
ile di er bir binba õnõn (12) ma"â  ve ta"yînât-õ hâliyyeleriyle Meclis-i 
mezkûra nasb ve ta"yîni tasvîb kõlõnmõ  olma la muvâfõk emr ü irâde-i 
"aliyye-i cenâb-õ vekâlet-penâhîleri buyurulur ise icrâ-yõ îcâbõ bâbõnda emr 
ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 29 Zi%l-hicce Sene (12)89 ve fî 
15 ubat Sene (12)88 (27 ubat 1873).

( mzâ)

*

(1) Taraf-õ Vâlâ-yõ Hazret-i Ser"askerîye

1229

(2) Devletlü "atûfetlü efendim hazretleri
(3) Bi%l-cümle zabtiyye alaylarõna merci" olmak içün mukaddemâ Bâb-õ 
Zabtiyyede te kîl edilmi  olan Meclis-i Fõrkaya riyâset ve mezkûr alaylara 
kumanda etmek ve zâbõta ve umûr-õ "askeriyyede dahi zîr-i idâresinde 
bulunmak üzere (4) Hâssa Ordu-yõ Hümâyûnu Meclis a"zâsõndan Mirliva 
Sa"âdetlü Süleyman Pa a%nõn "umûm "asâkir-i zabtiyye kumândanlõ õna 
ve zâbitânõn îcâb edecek muhâkemelerinde Dîvân-õ Harb nizâmõnõ icrâ 
etmek içün Binba õ (5) Hamdi Efendi ile di er bir binba õnõn dahi Meclis-i 
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mezbûr a"zâlõ õna icrâ-yõ memûriyyetleri lüzûmuna ve ol bâbda ba"zõ 
ifâdeye dâir Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesi%nden meb"ûs tezkire leffen 
sûy-õ sipeh-dârîlerine irsâl kõlõnma la bi%l-mütâla"a (6) vâki" olacak rey-i 
rezîn-i Ser"askerîlerinin i "âr buyurulmasõ bâbõnda irâde efendimindir. Fî 6 
Muharrem Sene (1)290 ve fî 21 ubat Sene (1)288 (5 Mart 1873).

(Alt Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Müfâd-õ emr ve i "âr-õ "aliyye-i cenâb-õ Sadâret-penâhîleriyle mezkûr 
tezkire müeddâsõ rehîn-i îkân-õ çâkerî olub mûmâileyh Süleyman Pa a%nõn 
ol vechle memûrîn-i mezkûreye nakl ve ta"yîni Hâssa Ordu-yõ Hümâyûnu 
Mü îriyyet-i fahîmesi (3) nezd-i "âlîsinde de tensîb buyurulmu  ve 
mûmâileyh Binba õ Hamdi Efendi zâten Be inci Ordu-yõ Hümâyûn 
Mü îriyyeti yâveri oldu undan ilerüde di er bir binba õnõn memûriyyetine 
lüzûm göründü ü hâlde îcâbõna bakõlmak üzere (4) imdilik binba õ-i 
mûmâileyhin Meclis-i mezkûr a"zâlõ õna memûriyyeti dahi münâsib 
görünerek sâlifü%z-zikr tezkire leffen i"âde ve takdîm kõlõnmõ  olma õn 
ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 12 Muharrem Sene 
(1)290 ve fî 27 ubat Sene (12)88 (11 Mart 1873).

( mzâ)

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Bi%l-cümle zabtiyye alaylarõna merci" olmak içün mukaddemâ Bâb-õ 
Zabtiyyede te kîl edilmi  olan Meclis-i Fõrkaya riyâset ve mezkûr alaylara 
kumanda etmek ve zâbõta ve umûr-õ "askeriyye dahi zîr-i idâresinde (3) 
bulunmak üzere Hâssa Ordu-yõ Hümâyûnu Meclis a"zâsõndan Mirliva 
Sa"âdetlü Süleyman Pa a%nõn "umûm "asâkir-i zabtiyye kumandanlõ õna 
ve zâbitânõn îcâb edecek muhâkemelerinde Dîvân-õ Harb nizâmõnõ 
icrâ etmek (4) içün Binba õ Hamdi Efendi ile di er bir binba õnõn dahi 
Meclis-i mezbûr a"zâlõ õna icrâ-yõ memûriyyetleri lüzûmuna dâir Zabtiyye 
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Mü îriyyet-i Celîlesinden meb"ûs tezkire üzerine taraf-õ vâlâ-yõ sipeh-
sâlârî ile muhâbereyi âmil (5) tezkire melfûfuyla berâber "arz ve takdîm 
kõlõndõ meâlinden müstebân olaca õ vechle mûmâileyh Süleyman Pa a%nõn 
memûriyyet-i mezkûreye nakl ve ta"yîni ve mûmâileyh Hamdi Efendi 
zâten Be inci Ordu-yõ Hümâyûn Mü îriyyeti yâveri (6) oldu undan 
ilerüde di er bir binba õnõn memûriyyetine lüzûm göründü ü hâlde îcâbõna 
bakõlmak üzere imdilik binba õ-i mûmâileyhin Meclis-i mezkûr a"zâlõ õna 
memûriyyeti Bâb-õ Vâlâ-yõ Ser"askerîce dahi tasvîb (7) kõlõnmõ  ve e erçi 
Mü îriyyet-i mü ârünileyhânõn tezkiresinde mûmâileyh Süleyman Pa a%ya 
tesviye-i masârif-i zâidesi zõmnõnda zamîmeten üç bin guru  ehriyye i"tâsõ 
gösterilmi  ise de usûl-i mültezime-i tasarruÞ yye iktizâsõnca (8) imdilik 
bundan sarf-õ nazar edilmesi münâsib gibi vârid hâtõr-õ "acz-i müzâhir olmu  
olma la muvâfõk emr ü fermân isâbet-ni ân cenâb-õ Cihânbânî buyurulur 
ise icrâ-yõ îcâbõna ibtidâr olunaca õ beyânõyla (9) tezkire-i senâverî terkîm 
kõlõndõ efendim. Fî 19 Muharrem Sene (12)90 (19 Mart 1873).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle 
evrâk-õ ma"rûza manzûr-õ evket-mevfûr (3) cenâb-õ Pâdi âhî buyurulmu  
ve ber-mûcib-i istîzân Pa a-yõ mûmâileyhin memûriyyet-i mezkûreye ve 
Binba õ (4) Hamdi Efendi%nin dahi a"zâlõ a ta"yîn olunmalarõ ve zikr olunan 
üç bin guru un i"tâsõndan (5) sarf-õ nazar edilmesi müte"allik ve eref-
sudûr buyurulan emr ü fermân-õ Hümâyûn ehin âhî mantûk-õ münîÞ nden 
(6) olarak evrâk-õ mebhûse yine savb-õ "âlî-i Sadâret-penâhîlerine i"âde 
kõlõnmõ  olma la ol bâbda (7) emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 
20 Muharrem Sene (12)90 (20 Mart 1873).

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye
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5386

Zaptiye Zabitlerini Muhakeme Eden Divan-õ Harb Mahiyetindeki Zaptiye 
Nezareti Fõrka Meclisi!ne Binba õ Hamdi Bey!in Aza Tayin Edilmesi 

(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 53 ! Sayfa: 491)

(1) "Asâkir-i Nizâmiyye-i âhânem mü îrâtõndan Zabtiyye Mü îri olub 
kinci Rütbe-i Osmânî ve Mecîdî Ni ân-õ zî ânlarõnõ hâiz ve hâmil olan (2) 

vezîr-i dirâyet-semîrim zzet Pa a iclâlehûya

(3)"Asâkir-i Zabtiyye zâbitânõnõn îcâb edecek muhâkemelerinde Dîvân-õ 
Harb nizâmõnõ icrâ etmek içün bir binba õnõn Meclis-i Fõrka-i (4) Zabtiyye 
a"zâlõ õna ta"yîni lâzõm gelib Be inci Ordu-yõ Hümâyûnum Mü îriyyeti 
yâverlerinden binba õ kõdve-i Hamdi zîde mecduhûnun der-kâr olan (5) 
dirâyet ve ehliyyeti cihetiyle meclis-i mezkûr a"zâlõ õna ta"yîni bi%t-te yîd 
ol bâbõnda memûriyyeti hâvî emr-i erîÞ m tasdîri tarafõndan (6) ifâde 
olunmu  ve ol vechle icrâsõ husûsuna emr ü irâde-i seniyye-i Mülûkânem 
müte"allik ve eref-sudûr olmu  olma õn olma õn (7) muktezâ-yõ münîÞ  
üzere mûmâileyhin Meclis-i mezkûr a"zâlõ õna memûriyyetini mutazammõn 
Dîvân-õ Hümâyûnumdan i bu emr-i celîlü%l-kadrim õsdâr (8) ve i"tâ olundu 
mûmâileyh bundan böyle Meclis-i mezkûr a"zâlõ õnda istihdâm olunarak 
her hâlde umûr-õ memûresinde (9) ibrâz-õ mesâ"î-i cemîle ve izhâr 
hidemât-õ memdûhaya bezl-i makdûr sa"y-õ nâ-mahsûr eylemesi esbâbõnõn 
(10) istihsâline sarf-õ rüyet eyleyesin tahrîren fî el-yevm râbi" ve%l-"õ rîn 
min ehr-i Muharremü%l-harâm (11) sene tis"în ve mieteyn ve elf. Fî 24 
Muharrem Sene (1)290 (24 Mart 1873).

( mzâ)

86  BOA, C. ZB, 36-1756
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5487

Meclis-i Fõrka-i Zabtiye Azalõ õna Binba õ Halid Efendi!nin Tayini 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 54 ! Sayfa: 492)

22

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) "Asâkir-i zabtiyye alaylarõna merci" olmak üzere mukaddemâ te ekkül 
etmi  olan Meclis-i Fõrka Riyâsetine Hâssa Ordu-yõ Hümâyûnu Meclis 
a"zâsõndan Mirliva Sa"âdetlü Süleyman Pa a%nõn nakli ve Be inci Ordu-
yõ Hümâyûn Mü îriyyeti yâveri olub (3) bu tarafda bulunan Binba õ 
Hamdi Efendi%nin ilerüde di er bir binba õ dahi ta"yîn olunmak üzere 
Meclis-i mezkûr a"zâlõ õna memûriyyeti pîrâ-yõ bah  hâme-i ta"zîm olan 
tezkire-i sâmiyye-i âsafânelerine cevâben (4) fî 12 Muharrem Sene (12)90 
(12 Mart 1873) târîhinde huzûr-õ "âlî-i cenâb-õ Sadâret-penâhîlerine "arz 
ve i "âr kõlõnmõ dõ slimye Fabrika-i Hümâyûnu Müdîri Sâbõk Binba õ 
Halid Efendi%nin erbâb-õ ehliyyet ve istikâmetden bulundu u cihetle (5) 
Meclis-i mezkûr içün istenilen di er a"zâlõ a dahi anõn intihâbõ Dâr-õ ûrâ-
yõ "Askerîden ifâde olunmu  ve îcâbõnõn icrâsõ merhûn-õ emr ü irâde-i 
"aliyye-i cenâb-õ vekâlet-penâhîleri bulunmu  olma la ol bâbda emr ü 
fermân (6) hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 24 Muharrem Sene (1)290 ve fî 
11 Mart Sene (12)89 (23 Mart 1873).

( mzâ)

87  BOA, . DH, 664-46291
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(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Geçende "arz ve beyân olundu u vechle "asâkir-i zabtiyye alaylarõna 
merci" olmak üzere mukaddemâ te kîl kõlõnmõ  olan Meclis-i Fõrka-i 
Zabtiyye a"zâlõ õna memûr edilen Binba õ Hamdi Efendi%den ba ka (3) 
bir münâsibinin daha ta"yîni lâzõm geldi inden ve slimye Fabrika-i 
Hümâyûnu Müdîri sâbõk Binba õ Halid Efendi dirâyet ve ehliyyeti cihetle 
Dâr-õ ûrâ-yõ "Askerîden intihâb kõlõnmõ  idü inden anõn dahi (4) Meclis-i 
mezbûra a"zâ nasbõ leffen "arz ve takdîm olunan tezkire-i sipeh-sâlârîde 
der-miyân ve i "âr olunmu  ise de ol bâbda her ne vechle emr ü fermân 
ma"âlî-"unvân hazret-i ehin âhî müte"allik (5) ve eref-sudûr buyurulur 
ise mantûk-õ celîli infâz olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm 
kõlõndõ efendim. Fî Gurre-i Safer (1)290 (31 Mart 1873).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Enmele-i pîrâ-yõ ta"zîm ve ibcâl olan i bu tezkire-i sâmiyye-i 
Sadâret-penâhîleriyle tezkire-i ma"rûza me mûl-õ nigâh-õ ma"âli-iktinâh 
cenâb-õ Mülûkâne buyurulmu  ve ber-vech-i istîzân (3) mûmâileyh 
Halid Efendi%nin Meclis-i mezbûra a"zâ nasbõ müte"allik ve eref-sudûr 
buyurulan emr ü fermân-õ Hümâyûn hazret-i âhâne muktezâ-yõ "âlîsinden 
olarak (4) tezkire-i mebhûse yine savb-õ sâmî-i âsafânelerine i"âde kõlõnmõ  
olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 2 Safer Sene 
(12)90 (1 Nisan 1873).
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5588

Binba õ Halid Efendi!nin Meclis-i Fõrka-i Zabtiye Azalõ õna Tayini 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 55 ! Sayfa: 494)

Mühimme

Evrâk 
Numerosu

Müsveddî 
smi

Tesvîdi 
Târîhi

Tebyîzi 
Târîhi Taraf-õ 

Vâlâ-yõ 
Ser"askerîye

"Umûm 
Numerosu

22 Receb
7 Safer 

(12)90 (6 
Nisan 1873)

8 S. (12)90 
(7 Nisan 

1873)

7 Safer 
(12)90 (6 

Nisan 1873)

(1) Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye a"zâlõ õna memûr edilen Binba õ Hamdi Efendi%den 
ba ka bir münâsibinin daha ta"yîni lüzûmuna mebnî slimye Fabrika-i Hümâyûnu 
Müdîri (2) sâbõk Binba õ Hâlid Efendi%nin ta"yîni husûsuna i "âr-õ sâmî-i sipeh-
dârîleri üzerine bi%l-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-õ Pâdi âhî müte"allik ve eref-
sudûr (3) buyurulmu  ve tasdîr etdirilen emr-i "âliyye "âlî leffen tesyîr kõlõnmõ  
olma la icrâ-yõ îcâbõbõyla Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesine ma"lûmât i"tâ 
buyurulmasõ bâbõnda irâde efendimindir. Fî 8 S. Sene 1290 (7 Nisan 1873).89

89

88  BOA, A. MKT. MHM, 451-72
89 Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
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5690

Üçüncü Ordu Redif Mirlivasõ Hacõ Mehmed Pa a!nõn Asakir-i Zaptiye 
Kumandanlõ õ Ünvanõyla Meclis-i Fõrka-i Zabtiye Ba kanlõ õna Tayini 

(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 56 ! Sayfa: 495)

Evrâk 
Numerosu

Müsveddî 
smi

Tesvîdi 
Târîhi

Tebyîzi 
Târîhi

Taraf-õ Sâmî-i 
Ser"askerîye

"Umûm 
Numerosu

(1) Üçüncü Ordu-yõ Hümâyûn Redif Mirlivasõ Hacõ 
Mehmed Pa a%nõn "Asâkir-i Zabtiyye Kumandanlõ õ 
"unvânõyla Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye Riyâsetine 
ta"yîni hakkõnda Zabtiyye (2) Nezâret-i Behiyyesinden 
meb"ûs tezkire leffen irsâl sûy-õ sâmî-i Ser"askerîleri 
kõlõnma la meâline nazaran îcâbõnõn icrâsõ bâbõnda irâde 
efendimindir. Fî 16 Z. 1290 (4 ubat 1874).91

( mzâ)

91

90  BOA, A. MKT. MHM, 473-58
91 Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
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5792

Üçüncü Ordu Redif Mirlivalõ õyla Dersaadet Meclis-i Fõrka-i Zabtiye 
Ba kanlõ õnõn Becayi i (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 57 ! Sayfa: 496)

(1) "Asâkir-i Zabtiyye-i âhâne kumandanlõ õ "unvânõyla Meclis-i Fõrka-i 
Zabtiyye riyâsetinde müstahdem Mirliva Sa"âdetlü Süleyman Pa a%nõn 
tebdîliyle yerine Üçüncü Ordu-yõ Hümâyûn Redif Mirlivasõ Sa"âdetlü Hacõ 
Mehmed Pa a%nõn ta"yîni husûsuna dâir Zabtiyye Nezâret-i Behiyyesinden 
(2) mevrûd tezkirenin leffen irsâl kõlõndõ õ beyânõyla îcâbõnõn icrâsõ 
Dâr-õ ûrâya havâle buyurulan tezkire-i sâmiyyede i "âr buyurulmu  
ve mûmâileyh Mehmed Pa a%nõn ashâb-õ dirâyet ve ma"lûmâtdan ve 
hidmetinden istifâde olunur ümerâ-yõ cünûdiyyeden (3) bulundu u siyâk-õ 
i "âr ile tahkîkât-õ vâkõ"adan anla õlmõ  oldu undan bunlardan Hacõ 
Mehmed Pa a%nõn zabtiyye kumandanlõ õ inzimâmõyla Fõrka-i Zabtiyye 
riyâsetine rütbe-i hâliyesiyle nakli ve andan açõlacak olan mezkûr Üçüncü 
Ordu Redif Mîrlivalõ õna dahi (4) Süleyman Pa a%nõn ta"yîni tensîb kõlõnmõ  
olma la nezd-i sâmî-i âsafânelerinde dahi tasvîb buyuruldu u hâlde îfâ-
yõ muktezâsõ zõmnõnda keyÞ yyetin Bâb-õ "Âlîye "arz ve i "âr buyurulmasõ 
bâbõnda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 8 Muharrem Sene 
(1)291 ve Þ  13 ubat Sene (12)89 (25 ubat 1874).

(Mühürler)

92  BOA, . DH, 680-47383
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816

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Üçüncü Ordu-yõ Hümâyûn Redif Mirlivasõ Sa"âdetlü Hacõ Mehmed 
Pa a%nõn "asâkir-i zabtiyye kumandanlõ õ inzimâmõyla Meclis-i Fõrka-i 
Zabtiyye riyâsetine nakliyle yerine bu hidmetlerde müstahdem Mirliva 
Sa"âdetlü Süleyman Pa a%nõn ta"yîni hakkõnda (3) Dâr-õ ûrâ-yõ "Askerîden 
terkîm olunan mazbata leffen takdîm kõlõnmõ  olma la muvâfõk emr ü irâde-i 
"aliyye-i cenâb-õ vekâlet-penâhîleri buyuruldu u hâlde îfâ-yõ muktezâsõ 
bâbõnda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 11 Muharrem Sene 
(1)291 ve fî 16 ubat Sene (12)89 (28 ubat 1874).

( mzâ)

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Üçüncü Ordu-yõ Hümâyûn Redîf Mirlivasõ Sa"âdetlü Hacõ Mehmed 
Pa a%nõn "asâkir-i zabtiyye kumândanlõ õ inzimâmõyla Der-Sa"âdet Meclis-i 
Fõrka-i Zabtiyyesi riyâsetine nakli ve el-yevm (3) bu hidmetlerde bulunan 
Mirliva Sa"âdetlü Süleyman Pa a%nõn dahi anõn yerine ta"yîni hakkõnda 
Dâr-õ ûrâ-yõ "Askerîden kaleme alõnan mazbata Devletlü Kâimmakâm 
Pa a hazretlerinin (4) tezkiresiyle berâber "arz ve takdîm kõlõnma la ol 
bâbda emr ü fermân ma"âlî-ni ân cenâb-õ Pâdi âhî her ne vechle sâniha-i 
pîrâ-yõ sudûr olur ise mantûk-õ celîli infâz olunaca õ beyânõyla (5) tezkire-i 
senâverî terkîm olundu efendim. Fî 15 Muharrem Sene (1)291 (4 Mart 
1874).
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(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i vekâlet-penâhîleriyle 
melfûf mazbata ve tezkire manzûr-õ ma"âlî-mevfûr hazret-i ehriyârî (3) 
buyurulmu  ve ber-vech-i istîzân Pa a-yõ mûmâileyhin "asâkir-i zabtiyye 
kumandanlõ õ inzimâmõyla zikr olunan riyâsete nakli ve Süleyman 
Pa a%nõn (4) dahi anõn yerine ta"yîni müte"allik ve eref-sudûr buyurulan 
emr ü irâde-i ma"âlî-ifâde-i cenâb-õ Tâcdârî mantûk-õ celîlinden olarak 
(5) sâlifü%z zikr mazbata ve tezkire yine savb-õ "âlî-i Sadâret-penâhîlerine 
i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. 
Fî 16 Muharrem Sene (1)291 (5 Mart 1874).

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye
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5893

Agah Bey!in Meclis-i Fõrka-i Zabtiye Azalõ õna ve Abdi 
Efendi!nin Prizren Vilayeti Alaybeyli ine Tayinleri                          
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 58 ! Sayfa: 499)

(1) Prizren vilâyeti "Asâkir-i Zabtiyye Alayõ Alay-Beyi " zzetlü Agah 
Bey%in Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye a"zâlõ õna ve alay-õ mezkûrun Üçüncü 
Ni  Taburu Tabur A asõ Abdi Efendi%nin dahi müsellem olan dirâyet ve 
kifâyetine mebnî (2) vilâyet-i mezkûre alay beyli ine ve ma"iyyet-i "âlî-i 
cenâb-õ nezâret-penâhîleri yâverlerinden Bölük A asõ Hasan Bey%in dahi 
zikr olunan tabur a alõ õna nasb ve ta"yînleri Meclisce tezekkür ve tensîb 
kõlõnmõ  olma la nezd-i "âlî-i mü îrânelerinde dahi karîn-i (3) tasvîb 
buyuruldu u hâlde mûmâileyhin sûret-i memûriyyetlerini mutazammõn 
iktizâ eden evâmir-i "aliyyenin eref-kadîr ve irsâl buyurulmasõ zõmnõnda 
sûret-i hâlin makâm-õ celîl-i Sadâret-i "uzmâya "arz ve inhâ olunmasõ 
bâbõnda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 7 R. Sene (1)291 ve 
fî 11 Mayõs Sene (1)290 (23 Mayõs 1874).

(Mühürler)

*

(1) slimye sanca õ "Asâkir-i Zabtiyyesi Taburu Tabur A asõ Tayyar 
A a%nõn Tekfurda õ tabur a alõ õna ve Tekfurda õ Tabur A asõ Süleyman 
A a%nõn dahi slimye tabur a alõ õna hasbe%l-lüzûm nakl ve becâyi -i 
memûriyyetleri Meclisce tezekkür ve tensîb (2) kõlõnmõ  olma la 

93  BOA, . DH, 685-47742
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nezd-i "âlî-i mü îrânelerinde dahi karîn-i tasvîb buyurulaca õ hâlde 
mûmâileyhümânõn ol vechle memûriyyetlerini mutazammõn iktizâ eden 
iki kõt"a emr-i "âlînin eref-kadîr ve irsâl buyurulmasõ zõmnõnda sûret-i 
hâlin makâm-õ celîl-i Sadâret-i "uzmâya (3) "arz ve inhâ kõlõnmasõ bâbõnda 
emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 7 R. Sene (1)291 ve fî 11 
Mayõs Sene (1)290 (23 Mayõs 1874).

(Mühürler)

*

74

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Prizren vilâyeti Zabtiyye Alay Beyi " zzetlü Agah Bey%in Meclis-i 
Fõrka-i Zabtiyye a"zâlõ õna ve alay-õ mezkûr Üçüncü Ni  Taburu Tabur 
A asõ Abdi Efendi%nin vilâyet-i mezkûre alay beyli ine ve makâm-õ "âcizî 
yâverlerinden (3) Bölük A asõ Hasan Bey%in mezkûr Ni  tabur a alõ õna 
nasb ve ta"yînleri ve slimye Tabur A asõ Tayyar A a%nõn Tekfurda õ tabur 
a alõ õna ve Tekfurda õ Tabur A asõ Süleyman A a%nõn dahi slimye (4) 
tabur a alõ õna nakl ve becâyi -i memûriyyetleri istîzânõna dâir Meclis-i 
Fõrka-i Zabtiyyeden tanzîm ve i"tâ olunan iki kõt"a mazbata leffen "arz ve 
takdîm kõlõnan sûret-i ma"rûza muvâfõk irâde-i isâbet-"âde-i cenâb-õ (5) 
Sadâret-penâhîleri buyuruldu u takdîrde icrâ-yõ îcâbõyla mûmâileyhümün 
iktizâ eden memûriyyet-i evâmir-i "âlîyesinin õsdâr ve taraf-õ kem-terîye 
tesyârõ menût-õ müsâ"ade-i "aliyye-i âsaf-õ a"zamîleridir ol bâbda ve her 
hâlde (6) emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 9 Rebî"ü%l-âhir 
Sene (12)91 ve fî 13 Mayõs Sene (12)90 (25 Mayõs 1874).

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye
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(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Prizren vilâyeti Zabtiyye Alay Beyi Agah Bey%in Meclis-i Fõrka-i 
Zabtiyye a"zâlõ õna ve alay-õ mezkûr Üçüncü Ni  Taburu Tabur A asõ Abdi 
Efendi%nin vilâyet-i mezkûre alay beyli ine (3) nasb ve ta"yîn olunmalarõna 
ve teferru"âtõna dâir Meclis-i Fõrka-i Zabtiyyeden tanzîm olunan iki kõt"a 
mazbata Zabtiyye Nâzõrõ Devletlü Pa a hazretleri%nin tezkiresiyle "arz ve 
takdîm kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân (4) hazreti ehin âhî her 
ne vechle müte"allik ve eref-sudûr buyurulur ise mantûk-õ münîÞ  infâz 
olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim. Fî 16 R. 
Sene (1)291 (2 Haziran 1874).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i hõdîvâneleriyle 
melfûf iki kõt"a mazbata ve tezkire manzûr-õ ma"âlî-mevfûr hazret-i 
Tâcdârî (3) buyurulmu  ve ber-vech-i istîzân mûmâileyh Agah Bey%in 
Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye a"zâlõ õna ve Abdi Efendi%nin dahi vilâyet-i 
mezkûre (4) alay beyli ine nasb ve ta"yîn olunmalarõ müte"allik ve eref-
sünûh buyurulan emr ü fermân evket-"unvân cenâb-õ ehriyârî mantûk-õ 
münîÞ nden (5) olarak evrâk-õ mebhûse yine savb-õ sâmî-i âsafîlerine i"âde 
kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 17 
R. Sene (1)291 (3 Haziran 1874).
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5994

Mehmed Ali Efendi!nin Meclis-i Fõrka-i Zabtiye Azalõ õna Tayini 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 59 ! Sayfa: 503)

56

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye a"zâsõnõn birkaçõ Dîvân-õ Harbe memûr 
oldu undan ve mevcûdu dahi kifâyet etmemekde idü inden bahsle Üçüncü 
Ordu-yõ Hümâyûn Alay Emînlerinden Mehmed Ali Efendi%nin (3) Meclis-i 
mezkûr a"zâlõ õna ta"yîni lüzûmuna dâir tanzîm ve i"tâ kõlõnan müzekkire 
leffen "arz ve takdîm kõlõnma la meâline nazaran îfâ-yõ muktezâsõ menût-õ 
müsâ"ade-i isâbet-"âde-i cenâb-õ hõdîv-i efhamîleridir ol bâbda emr ü 
fermân hazret-i (4) men lehü%l-emrindir. Fî 20 Rebî"ü%l-evvel Sene (12)91 
ve fî 25 Nisan (12)90 (7 Mayõs 1874).

( mzâ)
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(1) Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye a"zâsõnõn birkaçõ Dîvân-õ Harbe memûr 
olmasõndan dolayõ mevcûd olan a"zâsõnõn kifâyet etmedi ine ve Üçüncü 
Ordu-yõ Hümâyûnu Nizâmiyye Piyâde Birinci Alayõnõn (2) Alay Emîni 
olub mezûnen Der-Sa"âdet%de bulunan Mehmed Ali Efendi%nin ise erbâb-õ 
iktidâr ve liyâkatden bulundu una binâen mûmâileyh bendelerinin Meclis-i 
mezkûr a"zâlõ õna nasb (3) ve ta"yîn buyurulmasõ zõmnõnda makâm-õ celîl-i 
Sadâret-i "uzmâya tezkire-i "aliyye-i cenâb-õ nezâret-penâhîlerinin tastîri 
bâbõnda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 26 Nisan Sene 
(12)90 (8 Mayõs 1874).

(Mühür)

*

(1) Taraf-õ Vâlâ-yõ Kâimmakâmî-i Ser"askerîye

235

(2) Devletlü efendim hazretleri
(3) Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye a"zâlõ õna Üçüncü Ordu-yõ Hümâyûn alay 
emînlerinden Mehmed Ali Efendi%nin ta"yîni lüzûmunu hâvî Zabtiyye 
Nezâret-i Celîlesinden meb"ûs tezkire melfûf müzekkire ile berâber 
tesyîr-i sûy-õ devletleri kõlõnmõ  olma la bi%l-mütâla"a (4) iktizâsõnõn icrâ 
ve ifâde ve tezkire-i merkûmenin i"âdesine himmet buyurulmasõ siyâkõnda 
tezkire-i senâverî terkîmine ibtidâr kõlõndõ efendim. Fî 26 Rebî"ü%l-evvel 
Sene (1)291 ve fî 1 Mayõs Sene (12)90 (13 Mayõs 1874).
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(Alt Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Müfâd-õ emr ve i "âr-õ "âlî-i cenâb-õ Sadâret-penâhîleri ve mezkûr 
tezkire ve müzekkire müeddâlarõ rehîn-i îkân-õ çâkerî olarak keyÞ yyet Dâr-õ 

ûrâ-yõ "Askerîye lede%l-havâle Meclis-i mezkûr a"zâsõnõn birkaçõ Dîvân-õ 
Harbe memûr olarak mevcûdu dahi kifâyet etmedi i (3) ve mûmâileyh 
Mehmed Ali Efendi%nin iktidâr ve ehliyyeti bulundu u cihetle Meclis-i 
mezkûr a"zâlõ õna icrâ-yõ memûriyyetine lüzûm göründü ü zikr olunan 
tezkire ve müzekkire meâlinden anla õlmõ  ve mûmâileyhin Üçüncü Ordu-
yõ Hümâyûn Saff-õ Piyâde Birinci Alay Alay Emîni (4) olarak mezûnen bu 
tarafa geldi i yoklama der-kenârõnda gösterilmi  oldu undan mûmâileyhin 
ber-mûcib-i i "âr Meclis-i mezkûr a"zâlõ õna icrâ-yõ memûriyyeti nezd-i 
"âlî-i cenâb-õ vekâlet-penâhîlerinde tensîb buyuruldu u hâlde iktizâsõnõn 
icrâsõyla (5) buraca da mu"âmelâtõ îfâ ve Ordu-yõ Hümâyûn mezkûr 
merkezine ma"lûmât i"tâ olunmak üzere keyÞ yyetin emr ve i "ârõ husûsunun 
huzûr-õ ma"âlî-mevfûr cenâb-õ Sadâret-penâhîlerine "arz ve i "ârõ Harbiyye 
Dâiresinden ifâde olunmu  ve mezkûr tezkire (6) ve müzekkire leffen 
takdîm ve i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-
emrindir. Fî 19 Rebî"ü%l-âhir Sene (1)291 ve fî 23 Mayõs Sene (12)90 (4 
Haziran 1874).

( mzâ)

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye
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(1)"Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Üçüncü Ordu-yõ Hümâyûn alay emînlerinden Mehmed Ali Efendi%nin 
Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye a"zâlõ õna ta"yîni hakkõnda cânib-i Nezâretden 
vukû" bulan i "âr üzerine Devletlü Kâimmakâm Pa a hazretleriyle (3) 
cereyân eden muhâbereyi âmil tezkire takõmõyla "arz ve takdîm kõlõnmõ  
olma õn ol bâbda idâre-i seniyye-i cenâb-õ ehin âhî her ne vechle 
müte"allik ve eref-sünûh buyurulur ise mantûk-õ "âlîsi infâz edilece i (4) 
ifâdesiyle tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim. Fî 25 R. Sene (1)291 
(11 Haziran 1874).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Hâme-pîrâ-yõ ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-penâhîleriyle 
tezkire-i ma"rûza ve melfûfu manzûr-õ ma"âlî-mevfûr hazret-i ehriyârî 
buyurulmu  (3) ve ber-vech-i istîzân Efendi-i mûmâileyhin zikr olunan 
a"zâlõ a ta"yîni müte"allik ve eref-sünûh buyurulan emr ü fermân evket-
"unvân cenâb-õ Tâcdârî (4) mantûk-õ münîÞ nden olarak mârrü%l-beyân 
tezkire takõmõyla yine savb-õ sâmî-i âsafîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol 
bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 26 R. Sene (1)291 (12 
Haziran 1874).
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6095

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyeye Hüseyin Efendi!nin Tayini  
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 60 ! Sayfa: 507)

1839

472

(1) Üçüncü Ordu-yõ Hümâyûn Saff-õ Piyâde Be inci Alayõnõn Üçüncü 
Taburu Binba õsõ brahim Bey%in rütbe-i hâliyyesiyle Meclis-i Fõrka-i 
Zabtiyyede münhall olan a"zâlõ a tahvîl-i memûriyyeti Zabtiyye Nezâret-i 
Celîlesinden bâ-tezkire i "âr olunmu  (2) ve meâl-i i "âr yolunda ve îcâb-õ 
maslahata sûret-i muvâfakatda görünmü  oldu undan ber-mûcib-i inhâ 
Mîr-i mûmâileyhin rütbe-i hâliyyesiyle Meclis-i mezkûr a"zâlõ õna nakli 
tensîb kõlõnmõ  olma la nezd-i "âlî-i dâverîlerinde dahi tasvîb buyurulur 
ise (3) îfâ-yõ muktezâsõ husûsunun Bâb-õ "Âlîye "arz ve i "âr buyurulmasõ 
bâbõnda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 19 Zi%l-hicce Sene 
(12)91 ve fî 15 Kânûn-õ sânî Sene (12)90 (27 Ocak 1875).

(Mühürler)
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*

669

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki 
(2) Üçüncü Ordu-yõ Hümâyûn Saff-õ Piyâde Be inci Alayõnõn Üçüncü 
Taburu Binba õsõ brâhim Bey%in rütbe-i hâliyyesiyle Meclis-i Fõrka-i 
Zabtiyye a"zâlõ õna nakli hakkõnda Dâr-õ ûrâ-yõ "Askerîden terkîm olunan 
mazbata leffen "arz ve takdîm kõlõnmõ  olma la (3) muvâfõk rey-i rezîn 
isâbet-karîn cenâb-õ Sadâret-penâhîleri buyuruldu u hâlde îfâ-yõ muktezâsõ 
bâbõnda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 27 Zi%l-hicce Sene 
(1)291 ve fî 23 Kânûn-õ sânî Sene (12)90 (4 ubat 1875).

( mzâ)

*

670

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Meclis-i Fõrka-i Zabtiyyede ümerâ-yõ "askeriyyeden miralay ve binba õ 
ve alay emîni rütbelerinde a"zâ bulundu u gibi kâimmakâm rütbesinde de 
a"zâlõ a bir zâtõn ta"yîni lâzimeden oldu u beyânõyla Prizren%de bulunan 
"Asâkir-i Nizâmiyye-i âhâne (3) taburunun binba õsõ olub dirâyet ve 
ehliyyeti müsellem olan Hüseyin Efendi%nin "uhdesine kâimmakâmlõk 
rütbesi tevcîhiyle Melis-i mezkûr a"zâlõ õna icrâ-yõ memûriyyeti hakkõnda 
Zabtiyye Nezâret-i Celîlesinden vârid olan tezkire leffen (4) huzûr-õ ma"âlî-
mevfûr cenâb-õ Sadâret-penâhîlerine takdîm kõlõnmõ  ve mûmâileyhin 
Üçüncü Ordu-yõ Hümâyûna mensûb Saff-õ Piyâde kinci Alayõnõn kinci 
Taburu binba õsõ oldu u kayden tebeyyün etdi i gibi a"zâlõk umûrunu 
hüsn-i tesviyeye muktedir ümerâ-yõ "askeriyyeden (5) bulundu u ma"lûm 
ve müsellem olarak icrâ-yõ iktizâsõ vâbeste-i rey ve irâde-i "aliyye-i cenâb-õ 
hõdîv-i a"zamîleri bulunmu  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i 
veliyyü%l-emrindir. Fî 27 Zi%l-hicce Sene (1)291 ve fî 23 Kânûn-õ sânî 
(12)90 (4 ubat 1875).

( mzâ)
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*

(1) Cânib-i Cenâb-õ Kâimmakâmî-i Hazret-i Ser"askerîye

112

(2) Devletlü efendim hazretleri
(3) Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye Heyetinin nõsfõ Dîvân-õ Harbe ve nõsf-õ 
di eri heyet-i "umûmiyyesine "âid vezâiÞ n rüyet-i tesviyesiyle me gûl 
olmalarõndan dolayõ a"zâ-yõ mevcûdesi (4) fevkü%l-gâye kesret üzere 
bulunan mesâlihi tesviye ve îfâya gayr-õ kâfî oldu u ve Meclis-i 
mezkûrda ümerâ-yõ nizâmiyyeden miralay ve binba õ ve alay emîni 
rütbelerinde a"zâ (5) bulundu u gibi bir de kâimmakâm rütbesinde bir 
zâtõn daha vücûduna iddetle ihtiyâc göründü ü cihetle Prizren%de bulunan 
"Asâkir-i Nizâmiyye-i âhâne taburunun binba õsõ Rif"atlü (6) Hüseyin 
Efendi%nin dirâyet-i kâÞ yye ve ehliyyet-i müsellemesine mebnî "uhdesine 
kâimmakâmlõk rütbesi tevcîhiyle Meclis-i mezkûr a"zâlõ õna icrâ-yõ 
memûriyyeti husûsuna müsâ"ade-i "aliyye-i cenâb-õ kâimmakâmîleri (7) 
âyân buyurulmak bâbõnda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. 

Fî 27 Zi%l-hicce Sene (12)91 ve fî 23 Kânûn-õ sânî Sene (12)90 (4 ubat 
1875).

( mzâ)

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Meclis-i Fõrka-i Zabtiyyede ümerâ-yõ "askeriyyeden miralay ve binba õ 
ve alay emîni rütbelerinde a"zâ bulundu u misillü bir de kâimmakâm 
istihdâmõ lüzûmuna mebnî Prizren%de bulunan "Asâkir-i âhâne Taburu 
Binba õsõ Hüseyin Efendi%nin (3) "uhdesine kâimmakâmlõk rütbesi 
tevcîhi ile Meclis-i mezkûra memûriyyeti hakkõnda Zabtiyye Nezâret-i 
Celîlesinden vukû" bulan i "âr ve Üçüncü Ordu-yõ Hümâyûn Saff-õ Piyâde 
Be inci Alayõnõn Üçüncü Taburu Binba õsõ (4) brahim Bey%in dahi rütbe-i 

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye
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hâliyyesiyle kezâlik Meclis-i mezbûr a"zâlõ õna nakline dâir Dâr-õ ûrâ-yõ 
"Askerîde verilen karârdan bahsle Devletlü Kâimmakâm Pa a hazretlerinin 
vürûd eden iki kõt"a tezkiresi melfûß arõyla (5) takdîm kõlõnmõ  olma la 
ol bâbda emr ü fermân ma"âlî-"unvân cenâb-õ ehin âhî her ne vechle 
müte"allik ve eref-sudûr buyurulur ise mantûk-õ celîli icrâ olunaca õ 
ifâdesiyle tezkire-i senâverî terkîm kõlõndõ efendim. Fî 9 Muharrem Sene 
(12)92 (15 ubat 1875).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-penâhîleriyle 
melfûfâtõ manzûr-õ mekârim-nü ûr hazret-i Mülûkâne buyurulmu  (3) ve 
ber-mûcib-i istîzân mûmâleyhümâdan Hüseyin Efendi%nin kâimmakâmlõk 
rütbesi ve brahim Bey%in rütbe-i hâliyyesi ile zikr (4) olunan Meclis-i 
Fõrka-i Zabtiyye a"zâlõ õna ta"yînleri müte"allik ve eref-sudûr buyurulan 
emr ü irâde-i lutf-"âde-i cenâb-õ (5) âhâne muktezâ-yõ celîlinden olarak 
evrâk-õ melfûfa yine savb-õ "âlî-i hõdîvânelerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol 
bâbda (6) emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 10 Muharrem Sene 
(12)92 (16 ubat 1875).
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6196

Üsküdar Mutasarrõfõ Fazlõ Pa a Maiyyetine Bir Muavin Tayini 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 61 ! Sayfa: 512)

(1) Üsküdar Mutasarrõfõ Sa"âdetlü Fazlõ Pa a hazretlerinin Selimiye Kõ la-i 
Hümâyûnu Kumandanlõ õndan mâ"adâ ba"zõ memûriyyet-i müteferrikasõ 
daha olmasõndan dolayõ mezkûr mutasarrõß õ a bir mu"âvinin (2) nasb ve 
ta"yîne lüzûm görünmü  ve Hicaz vilâyeti "Asâkir-i Zabtiyyesi Alay Beyi 
" zzetlü Hakkõ Bey%in ise erbâb-õ dirâyet ve kifâyetden bulunmu  oldu u 
cihetle mezkûr mu"âvinli e nakl-i memûriyyetiyle yerine (3) Trabzon 
vilâyeti "Asâkir-i Zabtiyyesi Alay Beyi sâbõk " zzetlü Ali Rõza Bey%in 
nasb ve ta"yîni Meclisce tezekkür ve tensîb edilmi  olma la nezd-i "âlî-i 
cenâb-õ nezâret-penâhîlerinde dahi karîn-i tasvîb buyuruldu u hâlde (4) 
mûmâileyhümânõn icrâ-yõ memûriyyetlerini mutazammõn iktizâ eden 
emr-i "âlîlerinin eref-tasdîr ve irsâl buyurulmasõ zõmnõnda keyÞ yyetin 
makâm-õ celîl-i Sadâret-i "uzmâya "arz ve inhâ kõlõnmasõ bâbõnda emr ü 
fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 25 Muharrem Sene (1)292 ve fî 20 

ubat Sene (1)290 (4 Mart 1875).

(Mühürler)

*

282

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Üsküdar Mutasarrõfõ Sa"âdetlü Fazlõ Pa a Hazretlerinin ba"zõ 
memûriyyet-i müteferrikasõndan dolayõ ma"iyyetine bir mu"âvinin nasb 
ve ta"yînine lüzûm göründü ünden ve Hicaz vilâyet-i celîlesi "Asâkir-i 
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Zabtiyyesi Alay Beyi " zzetlü (3) Hakkõ Bey%in dirâyet ve kifâyetinden 
bahsle Mîr-i mûmâileyhin mezkûr mu"âvinli e nakl-i memûriyyetiyle 
anõn yerine dahi Trabzon vilâyeti "Asâkir-i Zabtiyyesi Alay Beyi sâbõk 
" zzetlü Ali Rõza Bey%in ta"yîni tensîbâtõnõ mutazammõn Meclis-i Fõrka-i 
(4) Zabtiyyeden tanzîm ve i"tâ olunan mazbata leffen "arz ve takdîm 
kõlõnmõ  olma la sûret-i ma"rûza muvâfõk irâde-i isâbet-mu"tâde-i cenâb-õ 
vekâlet-penâhîleri oldu u takdîrde mûmâileyhümânõn memûriyyetlerini 
mutazammõn îcâb eden (5) fermân-õ "âlîlerinin õsdâr ve tesyârõ mütevakkõf 
müsâ"ade-i "aliyye-i cenâb-õ hõdîv-i efhamîleridir ol bâbda ve her hâlde 
emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 28 Muharrem Sene (1)292 ve 
Fî 23 ubat Sene (1)290 (7 Mart 1875).

( mzâ)

*
(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Üsküdar Mutasarrõfõ Sa"âdetlü Fazlõ Pa a hazretlerinin memûriyyetce 
me âgil-i müteferrikasõndan dolayõ ma"iyyetine bir mu"âvinin ta"yînine 
lüzûm göründü üne ve Hicaz vilâyeti "Asâkir-i Zabtiyyesi Alay Beyi 
" zzetlü Hakkõ Bey%in (3) bu i e kifâyeti bulundu una binâen Mîr-i 
mûmâileyhin mezkûr muâvinli e nakli ve anõn yerine dahi Trabzon 
vilâyeti "Asâkir-i Zabtiyyesi Alay Beyi sâbõk " zzetlü Ali Rõza Bey%in 
ta"yîni hakkõnda Zabtiyye Nezâret-i (4) Celîlesinin tezkire-i vâridesi 
melfûf mazbata ile "arz ve takdîm kõlõnmõ  olma la muvâfõk emr ü 
fermân-õ Hümâyûn hazret-i ehin âhî buyuruldu u hâlde mûcibince îfâ-
yõ muktezâsõna ibtidâr edilece i (5) ifâdesiyle tezkire-i senâverî terkîm 
kõlõndõ efendim. Fî 5 Safer Sene (12)92 (13 Mart 1875).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i hõdîvîleriyle 
mezkûr tezkire ve mazbata me mûl-õ nazar-õ kimyâ-eser hazret-i Pâdi âhî 
(3) buyurulmu  ve ber-vech-i istîzân mûmâileyh Hakkõ Bey%in mezkûr 



187

mu"âvinli e nakli ve anõn yerine dahi Ali Rõza Bey%in ta"yîni eref-sünûh 
(4) ve sudûr buyurulan emr ü irâde-i ma"âlî-"âde-i cenâb-õ Mülûkâne 
mantûk-õ münîÞ nden olarak sâlifü%z-zikr tezkire ve mazbata yine (5) savb-õ 
"âlî-i vekâlet-penâhîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 6 S. Sene (12)92 (14 Mart 1875).

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye
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6297

Meclis-i Fõrka-i Zabtiye Azasõndan Miralay Mehmed VasÞ  Bey!e 
Mirlivalõk Verilmesi (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 62 ! Sayfa: 515)

(1) kinci Ordu-yõ Hümâyûn Süvârî Üçüncü Alayõnõn münhall olan 
miralaylõ õna bir münâsibinin intihâb ve ta"yîni lâzõm geldi ine ve 
Be inci Ordu-yõ Hümâyûn Süvârî Üçüncü Alayõ Miralayõ " zzetlü Kerim 
Bey%in dahi ordusunun tebdîli îcâb eyledi i gibi (2) Erkân-õ Harbiyye 
kâimmakâmlarõndan olub Yedinci Ordu-yõ Hümâyûn refâkatinde 
müstahdem " zzetlü Mehmed TevÞ k Bey%in dahi ashâb-õ dirâyet ve 
iktidârdan ve evsâf-õ matlûbe ile muttasõf ümerâdan bulundu u tahkîkât-õ 
vâkõ"adan anla õlmõ  idü ine binâen (3) mûmâileyhümâdan Kerim Bey%in 
rütbe-i hâliyyesiyle zikr olunan kinci Ordu Süvârî Üçüncü Alayõna nakliyle 
andan açõlan mezkûr Be inci Ordu Süvârî Üçüncü Alayõ miralaylõ õna dahi 
Mehmed TevÞ k Bey%in icrâ-yõ memûriyyeti tensîb kõlõnmõ  olma la nezd-i 
"âlî-i (4) âsafânelerinde dahi tasvîb buyuruldu u hâlde îfâ-yõ muktezâsõ 
husûsunun Bâb-õ "Âlîye "arz ve i "âr buyurulmasõ bâbõnda emr ü fermân 
hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 12 Safer Sene (1)292 ve fî 8 Mart Sene 
(12)91 (20 Mart 1875).

(Mühürler)

97  BOA, . DH, 699-48940
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*

(1) Altõncõ Ordu-yõ Hümâyûn erkânõndan iken geçenlerde rütbe-i 
hâliyyesiyle üçüncü Ordu-yõ Hümâyûna nakl ve ta"yîn buyurulmu  olan 
Piyâde Mirlivasõ Sa"âdetlü Fuad Pa a%nõn yerine münâsib birinin intihâb 
ve ta"yîni lâzõm geldi ine (2) ve Fõrka-i Zabtiyye Meclis a"zâsõndan Piyâde 
Miralayõ " zzetlü Mehmed VasÞ  Bey%in ashâb-õ dirâyet ve ma"lûmâtdan 
ve evsâf-õ memdûha ile muttasõf ve idâre-i umûr-õ "askeriyyeye vâkõf 
ümerâdan bulundu u tahkîkât-õ vâkõ"adan anla õlmõ  (3) idü ine binâen 
Mîr-i mûmâileyhin "uhdesine piyâde mirlivalõ õ rütbesi tevcîhiyle Ordu-
yõ mezkûr erkânlõ õna icrâ-yõ memûriyyeti tezekkür ve tensîb kõlõnmõ  
olma la nezd-i "âlî-i dâverîlerinde dahi tasvîb buyurulur ise îfâ-yõ 
muktezâsõ husûsunun (4) Bâb-õ "Âlîye "arz ve i "âr buyurulmasõ bâbõnda 
emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 14 Safer Sene (1)292 ve fî 
10 Mart Sene (1)291 (22 Mart 1875).

(Mühürler)

*

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) kinci Ordu-yõ Hümâyûn Süvârî Üçüncü Alayõnõn münhall olan 
miralaylõ õna Be inci Ordu-yõ Hümâyûn Süvârî Üçüncü Alayõnõn Miralayõ 
Kerim Bey%in rütbe-i hâliyyesiyle nakl ve anõn yerine Erkân-õ Harbiyye 
kâimmakâmlarõndan Yedinci Ordu-yõ Hümâyûn (3) refâkatinde müstahdem 
Mehmed TevÞ k Bey%in nasb ve ta"yîni hakkõnda Dâr-õ ûrâ-yõ "Askerîden 
tanzîm olunan mazbata leffen "arz ve takdîm kõlõnmõ  ve meâlinden rehîn-i 
"ilm-i "âlî-i hõdîv-i efhamîleri buyurulaca õ vechle mûmâileyh Mehmed 
TevÞ k Bey (4) sõfât-õ matlûbe ile muttasõf ümerâdan bulunmu  olma la emr 
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ü irâde-i "aliyye-i vekâlet-penâhîlerine tevâfuk edildi i hâlde iktizâsõnõn 
icrâsõ bâbõnda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 20 Safer Sene 
(1)292 ve fî 16 Mart Sene (12)91 (28 Mart 1875).

( mzâ)

*

31

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Fõrka-i Zabtiyye Meclis a"zâsõndan Miralay Mehmed VasÞ  Bey%in 
"uhdesine Piyâde Mirlivalõ õ rütbesi tevcîhiyle altõncõ Ordu-yõ Hümâyûn 
erkânlõ õna icrâ-yõ memûriyyeti hakkõnda Dâr-õ ûrâ-yõ "Askerîden terkîm 
olunan mazbata leffen (3) takdîm kõlõnmõ  ve meâlinden muhât-õ "ilm-i 
"âlî-i cenâb-õ Sadâret-penâhîleri buyurulaca õ vechle mûmâileyh ashâb-õ 
dirâyet ve ma"lûmâtdan ve irâde-i umûr-õ "askeriyyeye vâkõf ümerâdan 
bulunmu  olma la rey-i rezîn isâbet-karîn cenâb-õ (4) vekâlet-penâhîlerine 
tevâfuk eyledi i hâlde îfâ-yõ muktezâsõ bâbõnda emr ü fermân hazret-i 
veliyyü%l-emrindir. Fî 20 Safer Sene (1)292 ve fî 16 Mart (12)91 (28 Mart 
1875).

( mzâ)

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Fõrka-i Zabtiyye Meclis a"zâsõndan Miralay Mehmed VasÞ  Bey%in 
"uhdesine Piyâde Mirlivalõ õ tevcîhiyle Altõncõ Ordu-yõ Hümâyûn 
erkânlõ õna memûriyyeti ve kinci Ordu Süvâri Üçüncü Alayõ Miralaylõ õna 
Be inci (3) Ordu-yõ Hümâyûn Süvârî Üçüncü Alayõnõn Miralayõ Kerim 
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Bey%in nakliyle anõn yerine dahi Erkân-õ Harbiyye kâimmakâmlarõndan 
Yedinci Ordu refâkatinde müstahdem Mehmed TevÞ k Bey%in miralay 
ta"yîni hakkõnda Dâr-õ ûrâ-yõ "Askerîden (4) tanzîm olunan mazbatalar 
Devletlü Kâimmakâm Pa a hazretlerinin iki kõt"a tezkiresi ile berâber "arz 
ve takdîm kõlõnmõ  olma la ol bâbda idâre-i seniyye-i cenâb-õ Cihânbânî 
her ne vechle müte"allik ve eref-sudûr buyurulur ise (5) mantûk-õ münîÞ  
infâz edilece i beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim. Fî 27 
Safer Sene (12)92 (4 Nisan 1875).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Hâme-pîrâ-yõ ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle evrâk-õ 
ma"rûza me mûl-õ nazar-õ "âtõfet-eser hazret-i ehin âhî (3) buyurulmu  
ve ber-mûcib-i istîzân mûmâileyh Mehmed VasÞ  Bey%in "uhdesine piyâde 
mirlivalõ õ tevcîhiyle mezkûr ordu erkânlõ õna (4) memûriyyeti ve Kerim 
Bey%in zikr olunan miralaylõ a nakliyle anõn yerine dahi Mehmed TevÞ k 
Bey%in miralay ta"yîni müte"allik ve eref-sünûh (5) buyurulan emr ü 
fermân mekârim-ni ân cenâb-õ Mülûkâne mantûk-õ münîÞ nden olarak 
evrâk-õ mezkûre yine savb-õ "âlî-i vekâlet-penâhîlerine (6) i"âde kõlõnmõ  
olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 28 S. Sene 
(12)92 (5 Nisan 1875).
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6398

Selanik Vilayetinde stihdam Olunan Tefti  Memurlarõnõn Yerine Alõnacak 
Zaptiye Askerlerine Dair 

(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 63 ! Sayfa: 520)

Mazbata

159

(1) Selanik vilâyeti "Asâkir-i Zabtiyyesi Alayõnõn ahîren te kîlinde 
müceddeden ta"yîn kõlõnmõ  olan tahsîldârlarla teftî  memûrlarõnõn 
istihdâmõndan sarf-õ nazarla (2) vilâyât-õ sâirede oldu u misillü yalnõz 
habshâne memûru ve gardiyanlarõnõn ibkâsõ hakkõnda ûrâ-yõ Devlet 
Dâhiliyye Dâiresi karârõyla bâ-tahrîrât-õ sâmiyye (3) sebk eden istifsâra 
cevâben vilâyet-i mezkûre Meclis dâresinden vârid olan mazbatada i bu 
tahsildârlar ve teftî  memûrlarõ sõnõß arõ (4) "asâkir-i zabtiyyeden üç yüz 
kõrk sekiz neferin tenkîhiyle muhassasâtõ kar uluk tutularak ihdâs ve te kîl 
olunub imdi bunlarõn "adem-i (5) istihdâmõ hâlinde vezâif-i memûriyyetleri 
"asâkir-i zabtiyyeye rücû" ederek neferât-õ merkûmenin i"âdesi lâzõm 
gelece inden ve tahsildârlarõn (6) mevcûdu mertebe-i ihtiyâcdan dûn 
olub teftî  memûrlarõndan ise istifâde olunamadõ õndan yalnõz merkez-i 
vilâyetde üç nefer teftî  (7) memûrunun ibkâsõyla kusûrunun tahsîldârlõ a 
kalb ve tahvîli veyâhûd umûr-õ teftî iyye dahi zâbitân-õ zabtiyye ma"rifetiyle 
rüyet edilmek üzere (8) mezkûr üç nefer teftî  memûrunun ma"â õyla da 
zabtiyye istihdâmõ gösterilmi  ise de ol bâbda bi%l-muhâbere Zabtiyye 
Nezâreti makâmõndan alõnan cevâb ile (9) Meclis-i Fõrka-i Zabtiyyenin 
müzekkiresinde merkez-i vilâyetlâyet sâhilde olmasõndan dolayõ mürûr 
ve "ubûr eden sefâin u ramazda ve bu sebeble (10) teba"a-i ecnebiyyenin 

98  BOA, D, 2006-19
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ekserî oraya çõkarak ikâmet eylemekde olmalarõna nazaran zikr olunan üç 
müfetti in istihdâmõ münâsib olub (11) ancak mütebeyyin olan mahzûra 
mebnî tahsîldâr istihdâmõ câiz olamayaca õndan emr-i tahsîlât kâ"ide-i 
mer"iyyesine tevfîkan "asâkir-i zabtiyye (12) vâsõtasõyla îfâ olunmak üzere 
tahsîldârlarõn ve üç neferden mâ"adâ teftî  memûrlarõnõn la võyla yerlerine 
zabtiyye tahrîri (13) ve ibkâ edilecek habshâne memûr ve gardiyanlarõyla 
müfetti lerin üç sõnõf üzerine tertîb ve istihdâmõ der-miyân kõlõnarak bu 
sûret (14) muvâfõk-õ maslahat göründü ünden ol vechle bir kõt"a tertîb 
pusulasõnõn bi%t-tanzîm irsâli kezalik dâire karârõyla fî 14 Zi%l-ka"de Sene 
(12)91 (23 Aralõk 1874) (15) târîhinde bâ-emirnâme-i sâmî vilâyet-i 
mezkûre vâlîli ine i "âr kõlõnmõ dõ.

(16) Ana cevâben bi%l-vürûd fî 5 Safer Sene (12)92 (13 Mart 1875) târîhinde 
ûrâ-yõ Devlete havâle buyurulub dâirede kõrâat olunan tahrîrâtõn hulâsa-i 

meâli dâhil-i (17) vilâyetde müstahdem bi%l-cümle tahsîldârlarõn ve üç 
neferden mâ"adâ teftî  memûrlarõnõn kaydlarõ terkîn edilerek gardiyanlarla 
mezkûr (18) üç nefer teftî  memûrunun istihdâm kõlõnmakda bulundu u ve 
"asâkir-i zabtiyyenin mikdâr-õ kifâyetini mübeyyin tanzîm kõlõnan cedvelin 
gönderildi i (19) beyânõndan "ibâret olub ol bâbda bi%l-muhâbere Nezâret-i 
mü ârünileyhâdan gelen cevâbda vilâyet-i mezkûrede müstahdem teftî  
memûrlarõnõn (20) ve tahsîldârlarõn muhassasât-õ seneviyyesi dört yük on 
bin üç yüz kõrk guru  ve bunlarõn la võyla yerlerine tahrîr olunacak (21) iki 
bölük "asâkir-i zabtiyyenin bir senelik tahsîsâtõ dört yük dokuz bin yedi yüz 
yetmi  guru  olub bi%l-muvâzene be  yüz yetmi  (22) guru  sa"y-õ Hazîne 
görünmü  ise de her vilâyet "asâkir-i zabtiyyesinin tertîb-i cedîdinde her 
iki onba õ takõmõnda bir kol vekîli 

(Sayfa 2)

(1) bulundu u hâlde vilâyet-i mezbûrece seksen dokuz senesinde icrâ 
kõlõnan te kîlâta tevfîkan i bu iki bölü ün beher onba õ takõmõna (2) bir 
kol vekîli ta"yîni gösterildi inden mezkûr bölüklerin emsâline tevfîkan iki 
onba õ takõmõna bir kol vekîli nasbõ ve bu sûretde fazla (3) kalacak kol 
vekîllerinin yerlerine dahi nefer tahrîri lüzûmu beyân edilmi dir.
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(4) Îcâbõ lede%l-müzâkere vilâyât "asâkir-i zabtiyyesinin ba"de%t-tenkîhât 
sûret-i tertîb ve tezyîdi hakkõnda bundan mukaddem Bâb-õ "Âlîden verilen 
(5) mezûniyyete müsteniden vilâyet-i merkûme efrâd-õ zabtiyyesinin sülüsî 
mikdârõ tahrîr olunmu  oldu u gibi muahharen istasyonlar içün bâ-irâde-i 
seniyye (6) yüz elli nefer zamm ve "ilâve olunarak u hâlde Vilâyet-i "Asâkir-i 
Zabtiyye Alayõ ma"a-zâbitân üç bin iki yüz kõrk be  nefere bâli  (7) olmu  
iken bundan üç yüz kõrk sekiz neferi bi%t-tenkîh tasarruf edilen mebâli in 
kar uluk ittihâzõyla tahsîldâr ve teftî  sõnõß arõ (8) tertîb ve ihdâs olunmu  
ise de bâlâda "arz ve beyân kõlõndõ õ üzere el-yevm vilâyât-õ sâirede teftî  
memûru ve tahsîldâr (9) istihdâm edilmeyüb kâffe-i emvâl devletin ahz ve 
istîfâsõ vâzîfesi "asâkir-i zabtiyyeye muhavvel bulundu undan ve ma"a-
mâ-fîh emvâl-i mîriyyenin (10) böyle yed-i vâhide teslîm ve tevdî"i câiz 
ve münâsib olamayaca õndan emr-i tahsîlât kâ"ide-i mer"iyyesine tevfîkan 
"asâkir-i zabtiyye vâsõtasõyla (11) îfâ olunmak üzere i bu tahsîldârlarõn 
tamâmen ve teftî  memûrlarõnõn yalnõz üç neferinden mâ"adâsõnõn ilgâsõyla 
bunlardan (12) kalacak mebâli  ile mikdâr-õ vâfî "asâkir-i zabtiyyenin 
tertîb ve istihdâmõ ber-vech-i me rûh mukaddemce kararla dõrõlmõ  ve 
cânib-i vilâyetden (13) bû kerre bâ-telgraf vâki" olan ihtâr ve tekîde mebnî 
ol sûretle icrâ-yõ îcâbõ hakkõnda telgrafnâme-i sâmîleriyle mezûniyyet 
(14) verilmi  olub sâlifü%l-zikr cedvel ise muhassasât-õ hâzõra dâiresinde 
tanzîm kõlõnmõ  oldu undan Zabtiyye Nezâretinin i "ârõ (15) mûcibince iki 
onba õ takõmõnda bir kol vekîli bulunmak ve fazla kalacak kol vekîllerinin 
muhassasâtõyla dahi neferât alõnmak sûretiyle (16) mezkûr bölüklerin tertîb 
ve istihdâmõ ve keyÞ yyetin Zabtiyye Nezâretine bildirilmesi husûsunun 
vilâyet-i mezkûre vâlîli ine i "ârõ ve Nezâret-i mü ârünileyhâ ile (17) 
Mâliyye Nezâret-i Celîlesine ma"lûmât i"tâ buyurulmasõ bâbõnda emr ü 
fermân. Fî 14 R. Sene 1292 (20 Mayõs 1875).99

99  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
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64100

Meclis-i Fõrka-i Zabtiye Reisli ine Hasan Pa a!nõn 
ve Beyo lu Mutasarrõß õ õna Mehmed Pa a!nõn Tayini                      

(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 64 ! Sayfa: 522)

266

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki 
(2) Fõrka-i Zabtiyye reîsi ve kumandanõ bulunan Sa"âdetlü Mehmed Münir 
Pa a hazretlerinin Basra Kumandanlõ õna nakl ve ta"yîn buyurulmasõndan 
nâ î yerine muktedir bir zâtõn intihâbõ lâzõm gelüb Beyo lu Mutasarrõfõ 
(3) Ferîk Sa"âdetlü Hacõ Hasan Pa a hazretleri kudemâ-yõ ümerâ-yõ 
"askeriyyeden ve ashâb-õ liyâkatdan olmasõyla ferîklik ma"â õndan mâ"adâ 
mezkûr mutasarrõß õkdan dolayõ muhassas olan iki bin be  yüz guru  
(4) ma"â la zikr olunan fõrka riyâset ve kumandanlõ õna ve Tekfurda õ 
Mutasarrõfõ sâbõk Sa"âdetlü Mehmed Pa a hazretleri mukaddemâ Beyo lu 
Mutasarrõß õ õnda hüsn-i idâreye muvaffak olarak zâten dahi (5) erbâb-õ 
fatânetden bulundu undan mü ârühileyhin dahi Beyo lu Mutasarrõß õ õna 
ta"yîni ve fõrka-i riyâsetden kalan bin be  yüz guru  üzerine Dâire-i 
Zabtiyyenin doksan bir senesi büdcesine idhâl (6) olunub da henüz sarf 
edilmeyen ma"â ât-õ "asâkir-i zabtiyye kar õlõ õndan üç bin be  yüz guru  
"ilâvesiyle mutasarrõß õk ma"â õ olarak mü ârünileyh Mehmed Pa a%ya 
ehrî be  bin guru  ma"â  (7) tahsîsi husûslarõna müsâ"ade-i celîle-i cenâb-õ 

vekâlet-penâhîleri âyân buyurulmak bâbõnda ve her hâlde emr ü fermân 
hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 14 a"bân Sene (1)292 ve fî 2 Eylül Sene 
(1)291 (14 Eylül 1875).

( mzâ)

100  BOA, . DH, 707-49525
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*
(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Fõrka-i Zabtiyye Reîsi ve Kumandanõ Sa"âdetlü Mehmed Münir Pa a 
hazretlerinin Basra Kumandanlõ õna memûriyyeti cihetiyle yerine ferîklik 
ma"â õndan ba ka mutasarrõß õk muhassasâtõndan iki bin be  yüz guru  aylõk 
(3) verilerek Beyo lu Mutasarrõfõ Sa"âdetlü Hasan Pa a hazretlerinin nasbõ 
ve i bu mutasarrõß õ a dahi be  bin guru  ehriyye ile Tekfurda õ Mutasarrõfõ 
Sâbõk Sa"âdetlü Mehmed Pa a hazretlerinin ta"yîni ve ma"â larõnõn (4) 
dâire-i mahsûsasõnda sûret-i tesviyesi hakkõnda Zabtiyye Nâzõrõ Devletlü 
Pa a hazretlerinin vürûd eden tezkiresi "arz ve takdîm kõlõnma la ol bâbda 
irâde-i seniyye-i ehin âhî her ne vechle müte"allik buyrulur ise (5) iktizâ-
yõ celîli icrâ olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm kõlõndõ efendim. 
Fî 16 . Sene (12)92 (17 Eylül 1875).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-
penâhîleriyle tezkire-i melfûfu manzûr-õ evket-mevfûr hazret-i Mülûkâne 
(3) buyurulmu  ve ber-mûcib-i istîzân zikr olunan fõrka riyâsetiyle 
kumandanlõ a mü ârünileyhümâdan Hasan Pa a%nõn ve Beyo lu 
Mutasarrõß õ õna (4) Mehmed Pa a%nõn nasbõ ve ma"â larõnõn dahi ol sûretle 
tesviyesi müte"allik ve eref-sudûr buyurulan emr ü irâde-i isâbet-"âde-i 
(5) cenâb-õ âhâne muktezâ-yõ münîÞ nden olarak tezkire-i merkûme yine 
savb-õ "âlî-i âsafânelerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda (6) emr ü fermân 
hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 17 . Sene (12)92 (18 Eylül 1875).
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65101

Üsküdar ve Beyo lu Mutasarrõß õklarõ Muavinlerinin 
Meclis-i Fõrka Azalõ õna Tayinleri Hakkõnda                                           

(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 65 ! Sayfa: 524)

(1) Fatih Zâbõta Memûriyyetinde bulunan Mirliva Sa"âdetlü Hasan Pa a%nõn 
memûren Ni  Fõrka-i "Askeriyyesine gitmesinden dolayõ yerine di erinin 
ta"yîni iktizâ eyledi i gibi Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye a"zâsõnõn dahi zâten 
(2) derece-i kifâyede bulunmadõ õ cihetle buraya da birinin nasbõ lâzõm 
gelerek lede%t-teemmül zikr olunan Fatih Zâbõta Memûriyyetine Üsküdar 
Mutasarrõf Mu"âvini Alay Beyi Hakkõ ve Meclis-i mezkûr a"zâlõ õna 
da Beyo lu (3) Mutasarrõf Mu"âvini Alay Beyi Bahri Beylerin nakl 
ve ta"yînleri tensîb edilmi  ve u hâle göre zikr olunan mutasarrõß õklar 
mu"âvinlerinin zâten emsâli olmadõ õ cihetle la võ tabî"î görünmü  
olma la (4) ber-minvâl-i muharrer mûmâileyhümânõn ol vechle icrâ-yõ 
memûriyyetlerini mutazammõn iktizâ eden emr-i "âlîlerinin eref-tasdîr ve 
irsâl buyurulmasõ husûsunun makâm-õ celîl-i Sadâret-i "uzmâya "arz ve 
inhâ kõlõnmasõ bâbõnda (5) emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 
26 Receb Sene (12)93 ve fî 4 A ustos Sene (12)92 (16 A ustos 1876).

(Mühürler)

101  BOA, . DH, 728-50763
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(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Fatih Zâbõta Memûriyyetinde bulunan Mirliva Sa"âdetlü Hasan 
Pa a%nõn memûren Ni  Fõrka-i "Askeriyyesine gitmesinden dolayõ yerine 
di erinin ve Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye a"zâsõnõn zâten derece-i kifâyede 
bulunmadõ õ cihetle buraya da birinin nasb (3) ve ta"yînleri lâzõm gelüb 
zikr olunan Fatih zâbõtasõna Üsküdar Mutasarrõfõ Mu"âvini Alay Beyi 
Hakkõ ve Meclis-i mezkûr a"zâlõ õna da Beyo lu Mutasarrõf Mu"âvini 
Alay Beyi Bahri Beylerin nakl ve icrâ-yõ memûriyyetleri tensîbine hâvî 
Meclis-i mezkûrdan (4) bi%t-tanzîm i"tâ kõlõnan mazbata leffen "arz ve 
takdîm kõlõnmõ  olma la suver-i ma"rûza nezd-i ma"âlî-vefd-i cenâb-õ 
vekâlet-penâhîlerinde dahi tasvîb buyuruldu u hâlde mûmâileyhümânõn 
memûriyyetlerini mutazammõn emr-i "âlîlerinin õsdâr ve irsâli husûsuna 
müsâ"ade-i (5) mekârim-mu"tâde-i hõdîv-i efhamîleri âyân buyurulmak 
bâbõnda ve her hâlde emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 27 Receb 
Sene (12)93 ve fî 5 A ustos Sene (12)92 (17 A ustos 1876).

( mzâ)

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Üsküdar Mutasarrõß õ õ Mu"âvini Alay Beyi Hakkõ Bey%in Fatih 
zâbõta memûriyyetine ve Beyo lu Mutasarrõß õ õ Mu"âvini Bahri Bey"in 
dahi Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye a"zâlõ õna memûriyyetleri husûsuna dâir 
Zabtiyye Nezâret-i (3) Celîlesinin tezkiresi melfûf mazbata ile berâber "arz 
ve takdîm kõlõnma la ol bâbda her ne vechle irâde-i seniyye-i Mülûkâne 
müte"allik ve eref-sudûr buruyulur ise mantûk-õ münîÞ  infâz edilece i 
beyânõyla (4) tezkire-i senâverî terkîm kõlõndõ efendim. Fî 29 Receb Sene 
(12)93 (20 A ustos 1876).
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(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i hõdîvâneleriyle 
melfûf tezkire ve mazbata manzûr-õ ma"âlî-nü ûr hazret-i ehriyârî (3) 
buyurulmasõ ve ber-mûcib-i istîzân mûmâileyhümâdan Hakkõ Bey%in 
Fatih zâbõta memûriyyetine ve Bahri Bey%in dahi Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye 
a"zâlõ õna memûriyyetleri (4) müte"allik ve eref-sudûr buyurulan emr ü 
irâde-i seniyye-i cenâb-õ Mülûkâne mantûk-õ celîlinden olarak mârrü%z-
zikr tezkire ve mazbata (5) yine savb-õ "âlî-i Sadâret-penâhîlerine i"âde 
kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 
Gurre-i . Sene (12)93 (22 A ustos 1876).

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye
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66102

Meclis-i Fõrka-i Zabtiye Azalõ õ Hakkõnda                      
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 66 ! Sayfa: 527)

(1) Huzûr-õ Sâmî-i Cenâb-õ Sadâret-penâhîye

229

(2) Ma"rûz-õ çâker-i kemineleridir ki
(3) Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye a"zâlõ õnda bulundurulan Miralay " zzetlü 
Muhtar ve Binba õ Rif"atlü Hamdi Beyler ile Alay Emîni Mehmed Ali 
Efendi görünen lüzûm üzerine bu kerre Bâb-õ Vâlâ-yõ cenâb-õ Ser"askerîce 
(4) ordulara memûr ta"yîn ve i"zâm kõlõnmõ  olmasõndan dolayõ Meclis-i 
mezkûr vezâiÞ  di er üç nefer a"zâya kalarak bunlar ile idâre-i maslahat 
kâbil olamadõ õndan ve u aralõk Meclis-i mezkûrca bir takõm (5) nizâmât 
ve õslâhât esâslarõ müzâkere edilmekde olub bunun içün umûr-õ zabtiyyeye 
â inâ erbâb-õ vukûf ve ma"lûmâtdan iki a"zânõn daha ta"yîni lâzimeden 
bulundu undan ve Erzurum Alay (6) Beyi sâbõk " zzetlü Agah Bey 
mukaddemâ dahi Meclis-i mezkûr a"zâlõ õnda bulunub dirâyet ve liyâkati 
tecrübe edilmi  oldu undan muvâfõk rey-i rezîn isâbet-karîn cenâb-õ 
dâver-i efhamîleri buyuruldu u hâlde emsâli (7) vechle kendisine alay 
beyli i ma"â õ verilmek ve tahsîsât-õ zabtiyye yekûnu dâiresinde deverân 
etdirilmek üzere imdilik mûmâileyhin Meclis-i mezkûr a"zâlõ õna 
ta"yîniyle lâzõm gelen emr-i "âlîsinin (8) õsdâr ve tesyârõ husûsuna 
müsâ"ade-i celîle-i cenâb-õ Sadâret-penâhîleri âyân buyurulmak bâbõnda 
ve her hâlde emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 10 evval Sene 
(12)93 ve fî 16 Te rîn-i evvel Sene (12)92 (28 Ekim 1876).

( mzâ)

102  BOA, . DH, 733-60109
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*
(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye a"zâsõndan ba"zõlarõnõn hasbe%l-lüzûm Ordu-
yõ Hümâyûnlara memûr edilmeleri hasbõyla a"zâ-yõ mevcûde ile idâre-i 
maslahat kâbil olamadõ õndan Erzurum vilâyeti alay beyli inden münfasõl 
(3) " zzetlü Agah Bey%in zabtiyye tahsîsâtõ içinde deverân etdirilmek üzere 
alay beyli i ma"â õyla Meclis-i mezkûr a"zâlõ õna ta"yîni husûsuna dâir 
Zabtiyye Nezâret-i Celîlesinin tezkiresi leffen "arz ve takdîm kõlõnma la 
(4) ol bâbda her ne vechle emr ü fermân-õ Hümâyûn hazret-i Mülûkâne 
müte"allik ve eref-sudûr buyurulur ise mantûk-õ "âlîsi icrâ olunaca õ 
beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim. Fî 15 L. Sene (12)93 
(3 Kasõm 1876).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle 
melfûf tezkire manzûr-õ "âlî-i hazreti Pâdi âhî buyurulmu  (3) ve ber-
mûcib-i istîzân Mîr-i mûmâileyhin alay beyli i ma"â õyla Meclis-i mezkûr 
a"zâlõ õna ta"yîni müte"allik ve eref-sudûr (4) buyurulan emr ü irâde-i 
seniyye-i cenâb-õ ehin âhî mantûk-õ münîÞ nden olarak tezkire-i merkûme 
savb-õ sâmî-i Sadâret-penâhîlerine (5) i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr 
ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 16 L. Sene (12)93 (4 Kasõm 1876).

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye
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67103

Hapishane-i Umumi Müdürü Hakkõ Bey ve Meclis-i Fõrka Azasõ Alaybeyi 
Agah Efendi!nin Becayi leri 

(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 67 ! Sayfa: 529)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Habshâne-i "Umûmî Müdîrli inde istihdâm olunan Alay Beyi " zzetlü 
Hakkõ Bey%in baca õnda bir yõlancõk gâile çõkmõ  olmasõndan dolayõ epeyce 
vakitdir keyifsiz idi bu kerre i"âde-i (3) sõhhat edecek kadar oldu ise de 
müdîrlik me âgili ekseren me y ve hareket ve nezâret yolunda olaca õna ve 
Mîr-i mûmâileyh kuvvet-i kõdemiyyesinin eski hâline gelmesi bir vakt daha 
(4) intizâra mütevakkõf oldu u hâlde habshâne i leri bi%t-tab" öyle intizârla 
mukayyed olamayaca õ gibi Meclis-i Fõrka a"zâsõndan Alay Beyi " zzetlü 
Agah Bey%in sâlimü%l-vücûd (5) ve cerbezeli ümerâdan bulundu una 
binâen Mîr-i mûmâileyh ile Hakkõ Bey%in becâyi -i memûriyyetlerine 
tensîb kõlõnmõ  olma la muvâfõk irâde-i "aliyye-i cenâb-õ vekâlet-penâhîleri 
oldu u hâlde (6) ol bâbda iktizâ eden iki kõt"a emr-i "âlînin õsdâr ve irsâli 
mütevakkõf-õ müsâ"ade-i "aliyye-i dâver-i a"zamîleri olma õn ol bâbda ve 
her hâlde emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 26 Rebî"ü%l-âhir 
Sene (12)94 ve fî 28 Nisan Sene (12)93 (10 Mayõs 1877).

( mzâ)

103  BOA, . DH, 747-61052
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*
(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Habshâne-i "Umûmî Müdîri Hakkõ Bey%in Meclis-i Fõrka a"zâsõndan 
Alay Beyi Agah Bey ile hasbe%l-îcâb icrâ-yõ becâyi -i memûriyyetleri 
ifâdesine dâir Zabtiyye Nezâret-i Celîlesinin tezkiresi leffen "arz ve takdîm 
(3) kõlõnmõ  olma la ol bâbda her ne vechle irâde-i seniyye-i hazret-i 

ehin âhî eref-sünûh ve sudûr buyurulur ise mantûk-õ münîÞ  infâz 
edilece i beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim. Fî Gurre-i 
Ca. Sene (12)94 (14 Mayõs 1877).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Hâme-pîrâ-yõ ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-penâhîleriyle 
tezkire-i ma"rûza manzûr-õ Hümâyûn hazret-i Pâdi âhî buyurulmu  (3) ve 
ber-mûcib-i istîzân mûmâileyhümânõn becâyi -i memûriyyetleri eref-sâdõr 
olan irâde-i seniyye-i cenâb-õ Mülûkâne mantûk-õ (4) münîÞ nden olarak 
tezkire-i merkûme savb-õ sâmî-i âsafânelerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol 
bâbda emr ü fermân (5) hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 2 Ca. Sene (12)94 
(15 Mayõs 1877).

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye
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68104

Meclis-i Fõrka-i Zabtiye Ba katibi Re ad ile Mustafa Zeki Efendilere 
Rütbe Verilmesi (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 68 ! Sayfa: 531)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki 
(2) Meclis-i Fõrka Ba kâtibi Re ad ve Mektûbî-i Zabtiyye hulefâsõndan 
Mustafa Zeki Efendilerin ehliyyet ve dâimâ me hûd olan ikdâm ve 
istikâmetleri haklarõnda hakîkaten mükâfâtõ müeyyed ve bunlar zâten 
yeti dirmeye de ecek dereceleri (3) hâiz oldu undan ve sâye-i "âlî-i 
cenâb-õ vekâlet-penâhîlerinde bu gibilerin taltîÞ  yalnõz kendileri de il hatta 
emsâl ve hem-hâllerince dahi medâr-õ sahîh evk ve gayret olaca õndan 
mûmâileyhümânõn birer rütbe-i sâlise ile tesrîri "inâyet-i isâbet-âne-i (4) 
dâver-i efhamîlerinden müsted"â ise de ol bâbda ve her hâlde emr ü fermân 
hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 18 Zi%l-ka"de Sene (12)95 ve fî 1 Te rîn-i 
sânî Sene (1)294 (13 Kasõm 1878).

( mzâ)

*
(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Meclis-i Fõrka Ba kâtibi Re ad ve Mektûbî-i Zabtiyye hulefâsõndan 
Mustafa Zeki Efendilerin ehliyyet ve liyâkatlerine mebnî sâye-i ihsân-
vâye-i hazret-i Mülûkânede mükâfâten "uhdelerine rütbe-i sâlise tevcîh 
ve ihsânõ iltimâsõna dâir Zabtiyye Nâzõrõ (3) Devletlü Pa a hazretlerinin 
tezkiresi leffen "arz ve takdîm kõlõnmõ  olma la ol bâbda her ne vechle 
irâde-i seniyye-i cenâb-õ Mülûkâne müte"allik ve eref-sudûr buyurulur ise 
mantûk-õ münîÞ  infâza mübâderet olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâverî 
terkîm kõlõndõ efendim. Fî 21 Za. Sene (12)95 (16 Kasõm 1878).

104  BOA, . DH, 777-63201
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(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-penâhîleriyle 
tezkire-i ma"rûza manzûr-õ âlî-i (3) hazret-i Pâdi âhî buyurulmu  ve 
istîzân olundu u vechle Efendi-i mûmâileyhümâ "uhdelerine rütbe-i 
sâlise (4) tevcîhi müte"allik ve eref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i 
cenâb-õ Mülûkâne mantûk-õ "âlîsinden olarak (5) mezkûr tezkire savb-õ 
sâmî-i hõdîvîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i 
veliyyü%l-emrindir. Fî 22 Za. Sene (12)95 (17 Kasõm 1878).

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye
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69105

Vefat Eden Hapishane-i Umumi Müdürü Ali Bey!in 
Zevcesi Emine Hanõm!a Maa  Tahsisi Hakkõnda                                      
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 69 ! Sayfa: 532)

1496

(1) Zabtiyye Nezâretinin ûrâ-yõ Devlete havâle buyurulan 22 a"bân 
Sene 1295 ve 9 A ustos Sene (12)94 (21 A ustos 1878) târîh ve yüz on 
iki numerolu tezkiresiyle Meclis-i Fõrka%nõn melfûf mazbatasõ ve "arz-õ 
hâl Mâliyye Dâiresinde kõrâat olundu (2) meâlleri "asâkir-i zabtiyye alay 
beylerinden Habshâne-i "Umûmî Müdîri Ali Bey%in vefâtõndan ve zarûret 
hâlinden bahsle münâsib mikdâr ma"â  tahsîsi hakkõnda müteveffâ-yõ 
mûmâileyhin zevcesi Emine Hanõm tarafõndan vukû" bulan (3) istid"â 
üzerine tedkîkât-õ mukteziyye bi%l-icrâ müteveffâ-yõ mûmâileyh silk-i 
zabtiyyeye altmõ  dört senesi Haziranõnõn ibtidâsõnda duhûl ederek müddet-i 
hidmeti tam otuz seneye bâli  oldu u ve kendisi ümerâ-yõ zabtiyyenin (4) 
kudemâsõndan olarak müddet-i hayâtõnda hüsn-i hidmet eyledi i ve emlâk 
ve "akâr gibi hiçbir eye mâlik olmadõ õ gibi nukûd ve muhallefât olarak 
bir ey zuhûr etmedi i ve zevcesi mûmâileyhâdan ba ka kimsesi kalmadõ õ 
(5) ve mûmâileyhâ dahi zâten mühtediye bulundu u cihetle hiç bir nesneye 
mâlike olmadõ õ tebeyyün edüb e erçi mûmâileyhânõn is"âf-õ istid"âsõ elde 
bulunan Zabtiyye Nizâmnâmesi hükmünce gayr-õ kâbil ise de geçende 
(6) takdîm kõlõnan "Asâkir-i Zabtiyye Nizâmnâmesi lâyihasõnda "asâkir-i 
nizâmiyyede oldu u misillü "asâkir-i zabtiyye ümerâ ve zâbitânõndan vefât 
edenlerin "õyâl ü evlâdõna ma"â  tahsîsi münderic bulundu una binâen 
mûmâileyhâya da (7) nizâm-õ mezkûr hükmüne tevfîkan ehrî üç yüz 
yetmi  be  guru  ma"â  tahsîsi istîzândan "ibâretdir

105  BOA, . D, 44-2375
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(8) Îcâb-õ lede%l-mülâhaza mûmâileyhânõn beyân kõlõnan iddet-i 
ihtiyâcõna göre zarûret içinde ya atdõrõlmasõ lâyõk-õ ân-õ "âlî olamaz ise 
de henüz irâde-i seniyyesi istihsâl olunamayan bir kânûnun mâ-kabline 
ümûlü olamamak (9) tabî"î oldu una ve memûriyyetden irtihâli vukû" 

bulanlarõn evlâd ü "õyâlinden sahîhen dûçâr-õ zarûret ve âyân-õ merhamet 
bulunanlara bir nisbet-i muhikka ve "âdilede olarak ma"â  tahsîsine 
ahîren irâde-i seniyye-i (10) hazret-i Pâdi âhî müte"allik ve eref-sudûr 
buyuruldu una binâen muhtâciyyet ma"â larõ mahlûlâtõndan olmak üzere 
Hâzîne-i Celîle-i Mâliyyeden olarak mûmâileyhâ Emine Hanõma ehrî yüz 
elli guru  ma"â  tahsîsi münâsib (11) görünmekle ol vechle icrâ-yõ îcâbõnõn 
Mâliyye Nezâret-i Celîlesine havâlesi ve Zabtiyye Nezâretine dahi beyân-õ 
hâl buyurulmasõ tezekkür kõlõndõ ol bâbda emr ü fermân hazret-i men 
lehü%l-emrindir. Fî 16 Safer Sene (1)296 ve fî 27 Kânûn-õ sânî Sene (1)294 
(8 ubat 1879).

(Mühürler)

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) ûrâ-yõ Devlet Mâliyye Dâiresinin leffen "arz ve takdîm kõlõnan mazbatasõ 
meâlinden müstebân oldu u vechle "asâkir-i zabtiyye alay beylerinden ve 
emekdârândan Habshâne-i "Umûmî Müdîri (3) Ali Bey%in vefâtõndan nâ î 
bî-kes ve bî-vâye kalmõ  olan zevcesi Emine Hanõm%a geçende takdîm 
kõlõnan "Asâkir-i Zabtiyye Nizâmnâmesi mûcibince ehrî üç yüz yetmi  
be  guru  ma"â  (4) tahsîsi cânib-i zabtiyyeden i "âr edilmi  ise de henüz 
irâde-i seniyyesi istihsâl olunmayan bir kânûnun mâ-kabline ümûlü 
olamamak tabî"î oldu una ve memûriyyetden irtihâli vukû"bulanlarõn 
(5) evlâd ü "õyâlinden sahîhen dûçâr-õ zarûret ve âyân-õ merhamet 
bulunanlara bir nisbet-i muhikka ve "âdilede olarak ma"â  tahsîsi ahîren 
eref-sâdõr olan emr ü fermân-õ Hümâyûna cenâb-õ ehriyârî (6) iktizâ-

yõ "âlîsinden bulundu una binâen muhtâciyyet ma"â larõ mahlûlâtõndan 
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olmak üzere Hazîne-i Celîle-i Mâliyyeden olarak mûmâileyhâya ehrî yüz 
elli guru  ma"â  tahsîsi zõmnõnda icrâ-yõ (7) îcâbõnõn Mâliyye Nezâret-i 
Celîlesine havâlesiyle Zabtiyye Nezâretine dahi beyân-õ hâl olunmasõ 
tezekkür kõlõnmõ  olma la ol bâbda her ne vechle irâde-i seniyye-i hazret-i 
Mülûkâne müte"allik ve eref-sudûr buyurulur ise (8) infâzõ mantûk-õ 
münîÞ ni mübâderet olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm kõlõndõ 
efendim. Fî 15 Ra. Sene (12)96 (9 Mart 1879).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Zîver-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-penâhîleriyle 
melfûf mazbata manzûr-õ Hümâyûn hazret-i (3) Pâdi âhî buyurulmu  ve 
ber-mûcib-i istîzân muhtâciyyet mahlûlâtõndan mûmâileyhâya yüz elli 
guru  ma"â  (4) tahsîsi zõmnõnda icrâ-yõ îcâbõnõn Mâliyye Nezâretine 
havâlesiyle Zabtiyye Nezâretine dahi ma"lûmât (5) i"tâsõ müte"allik 
ve eref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-õ ehin âhî mantûk-õ 
münîÞ nden (6) olarak mezkûr mazbata savb-õ sâmî-i hõdîvîlerine i"âde 
kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü (7) fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 
16 Ra. Sene (12)96 (10 Mart 1879).
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70106

Hapishane-i Umumi Dairesinin Bazõ Mahallerinin Tamiri Hakkõnda 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 70 ! Sayfa: 534)

711

(1) Zabtiyye Nezâretinin ûrâ-yõ Devlete havâle buyurulan 22 Rebî"ü%l-
âhir Sene 1296 ve 2 Nisan Sene (12)95 (14 Nisan 1879) târîhi ve yirmi bir 
numerolu tezkiresiyle Meclis-i Fõrkanõn melfûf müzekkiresi ve ke f defteri 
ve sâire (2) Mâliyye Dâiresinde kõrâat olundu.

(3) Meâlleri Sultan Ahmed%de Habshâne-i "Umûmî ittihâz kõlõnmõ  olan 
dâirenin harâb olan mahalleriyle timur parmaklõklarõn ta"mîri ve muhâfaza 
dîvârlarõnõn terfî"i ile nöbetçi kulübeleri in âsõ lâzõm gelerek (4) ve imdilik 
elzemi lâzõmõna takdîm kõlõnarak ehremâneti ma"rifetiyle ke Þ  bi%l-icrâ 
Osmanlõ altunu yüz guru  hesâbõyla yüz yetmi  bin yedi yüz kõrk altõ guru  
on para masraß a (5) vücûda gelece i tebeyyün eyledi i beyânõyla icrâ-yõ 
îcâbõ istîzânõndan ibâretdir.

(6) Ta"mîrât-õ mezkûre hakkõnda lüzûm ve ehemmiyyet gösterilmi  ise 
de masârif-i mezkûre hasbe%l-hâl ziyâdece göründü ünden ol bâbda 
vukû"bulan taleb üzerine cânib-i Nezâretden gönderilen " zzetlü (7) Ömer 
Bey%den istîzâh-õ mâdde olundukda bunlarõn imdilik terki mümkün 
olabilenlerden yirmi altõ bin dört yüz küsûr guru  daha tasarruf edilebilecegi 
Mîr-i mûmâileyh tarafõndan beyân kõlõnmõ  ise de (8) u hâlde yine yüz kõrk 
dört bin bu kadar guru a ihtiyâc görünüb buna hâl-i hâzõr Hazîne müsâ"id 
olmadõ õndan ve ma"a-mâ-fîh habshâne usûl-i inzibâtiyyesinin halelden 
vikâyesi dahi mültezem (9) idü inden maslahatõn iki ciheti dahi pî -i nazara 
alõnarak ta"mîrâtõn ehemmini mühimine tercîh ve takdîm sûretiyle masârif-i 

106  BOA, . D, 47-2558
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mezkûrece mümkün olabildi i derece tasarrufât ve tenzîlât-õ icrâsõyla (10) 
yeniden ke f defterinin tanzîm ve irsâli Nezâret-i mü ârünileyhâya teblî  
olunarak 26 Cemâziye%l-âhir Sene 1296 (17 Haziran 1879) târîhiyle alõnan 
cevâbda mezkûr habshânenin umûr-õ inzibâtiyyesince görülen nevâkõs 
üzerine (11) icrâ kõlõnan tahkîkât neticesinden ko u  ve sâir mahallerce 
küllî tagyîrât ve yeniden in ââta lüzûm-õ hakîkî tebeyyün ederek bunlarõn 
kâffesinin ikmâli bir hayli akçeye muhtâc idü i anla mõ  (12) ise de hâl-i 
hâzõr Hazîne cihetiyle nevâkõs-õ mezkûrenin mühimmleri terk ve fakat 
ehemm ve elzem olan cihetleri ke f etdirildi inden ve imdi mikdâr-õ 
mezkûrdan tasarrufât ve tenzîlât (13) icrâsõ gayr-õ kâbil olub nevâkõs-õ 
mezkûrenin ikmâlinde vukû"a gelecek tehîrâttan tevellüd edecek mehâzîr-i 
müsellem idü inden mûmâileyh Ömer Bey ma"rifetiyle tasarruf edilen 
mebâli den (14) mâ"adâsõnõn bir ân evvel sarfõna mezûniyyet i"tâsõ lüzûmu 
beyân olunmu dur.

(15) ktizâsõ lede%l-müzâkere mahbûsînin emr-i muhâfaza ve istirâhatleri 
içün muhtâc olan mahallerin tevsî" ve ta"mîri ehemm ve elzem idü i ve 
bu mikdâr-õ masârifden a a õ tesviyesi kâbil olamayaca õ (16) rev -i 
i "ârâtdan anla õlmõ  ve emr-i inzibâta "âid olub ihtiyâc-õ sahîha müstenîd 
olan masâriÞ n kabûlü umûr-õ zarûriyyeden görünmü  oldu undan zikr 
olunan mahallerin gayr-õ ez tasarruf (17) kusûr yüz kõrk dört bin iki yüz 
elli sekiz guru la icrâ-yõ ta"mîri husûsunun Nezâret-i mü ârünileyhâya 
havâlesi bi%t-tezekkür mezkûr ke f defteriyle muahharen tenkîh ve tenzîl 
edilen (18) mahallerin esâmîsini ve mikdâr-õ masâriÞ ni mübeyyen olan 
pusulanõn bir sûreti leffen takdîm kõlõndõ ol bâbda emr ü fermân hazret-i 
men lehü%l-emrindir. Fî 27 Receb Sene (1)296 ve fî 4 Temmuz Sene (1)295 
(16 Temmuz 1879).

(Mühürler)
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*
(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Sultan Ahmed%de Habshâne-i "Umûmî ittihâz kõlõnmõ  olan dâirenin 
harâb olan mahalleriyle timur parmaklõklarõnõn ta"mîri ve muhâfaza 
dîvârlarõnõn terfî"i ile nöbetçi kulübeleri in âsõ lâzõm gelerek ehremâneti 
ma"rifetiyle (3) lede%l ke f Osmanlõ altunu yüz guru  hesâbõyla yüz 
yetmi  bin yedi yüz kõrk altõ guru  on para masraß a vücûda gelece i 
anla õldõ õndan icrâ-yõ îcâbõ istîzânõna dâir Zabtiyye Nezâretinin 
tezkiresi (4) üzerine ûrâ-yõ Devlet Mâliyye Dâiresinden kaleme alõnan 
mazbata melfûf ke f defteri ve pusula ile berâber "arz ve takdîm kõlõnan 
meâlinden müstebân oldu u vechle ta"mîrât-õ mezkûre hakkõnda lüzûm ve 
ehemmiyyet gösterilmi  ise de (5) masârif-i mebhûse hasbe%l-hâl ziyâdece 
göründü ünden Nezâret-i mezkûre ile muhâbere ve tekrâr ke f-i icrâ 
edilerek vâkõ"â ol mikdâr akçeye hâl-i hâzõr Hazîne müsâ"id olmamakla 
berâber habshânenin usûl-i inzibâtiyyesinin (6) halelden vikâyesi dahi 
mültezem bulundu u cihetle maslahatõn iki ciheti dahi pî -i nazara alõnarak 
ta"mîrâtõn ehemmini mühimmine tercîh sûretiyle imdilik terki mümkün 
olabilenlerden mezkûr pusulada gösterildi i üzere (7) yirmi altõ bin dört 
yüz guru luk ta"mîrât terk edilib kusûr-õ ta"mîrat ve in ââtõn bundan a a õ 
masraß a tesviyesi kâbil olamayaca õ anla õlmõ  ve emr-i inzibâta "âid olub 
ihtiyâcât-õ sahîha müstenid olan (8) masâriÞ n kabûlü umûr-õ zarûriyyeden 
görünmü  oldu undan mahall-i mezkûrenin gayr-õ ez tenzîl kusûr yüz 
kõrk dört bin iki yüz elli sekiz guru  masraß a icrâ-yõ ta"mîri husûsunun 
Nezâret-i mezkûreye havâlesi (9) tezekkür olunmu  olma la mûcibince 
îfâ-yõ muktezâsõ hakkõnda her ne vechle irâde-i seniyye-i hazret-i 
Mülûkâne eref-sünûh ve sudûr buyurulur ise infâz-õ mantûk-õ münîÞ ne 
ibtidâr edilece i beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm kõlõndõ efendim. Fî 3 

. Sene (12)96 (23 Temmuz 1879).
( mzâ)
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(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-penâhîleriyle 
mezkûr mazbata (3) ve melfûfâtõ manzûr-õ "âlî-i hazret-i Pâdi âhî 
buyurulmu  ve ber-vech-i istîzân (4) mahall-i merkûmenin ol mikdâr 
masraß a icrâ-yõ ta"mîri husûsunun Nezâret-i mü ârünileyhâya (5) havâlesi 
müte"allik ve eref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-õ ehriyârî (6) 
mantûk-õ münîÞ nden olarak mezkûr mazbata melfûfâtõyla berâber i"âde 
kõlõnmõ  olma la (7) ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 
4 . Sene (12)96 (24 Temmuz 1879).

( mzâ)
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71107

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyenin Tertip ve Kurulu u Hakkõnda 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 71 ! Sayfa: 536)

A"zâ
Mitroviçe"den gelen 
Mirliva Sa"âdetlü Ali 

Pa a Mücedden

A"zâ
Zabtiyye Sertabîbi 

Miralay " zzetlü Ömer 
Bey bkâen

A"zâ
Bâb-õ Vâlâ-yõ Ser"askerî Tedkîk-i 

Muhâsebât Komisyonu A"zâsõndan 
Kâimmakâm Rasim Bey

Müceddeden

A"zâ Nizâmiyye 
Miralaylarõndan Abdülezel 

Bey Müceddeden

A"zâ
Tabur A asõ ahin Efendi

bkâen

A"zâ Zabtiyye Muhâsebecisi 
Sa"âdetlü Ali Rõza Efendi bkâen

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyyenin Sûret-i Tertîb-i Cedîdi

Reîs

Ferîk Sa"âdetlü Hacõ Hasan Pa a 
Hazretleri bkâen

107  BOA, . DH, 789-64140
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*

Numero

69

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Zabtiyye Nizâmnâmesinin fasl-õ sâlisinde muharrer usûl-i intihâbiyye 
mûcibince alay beylerinden mâ"adâ zâbitân-õ zabtiyyenin ba"demâ 
mahallerince intihâb ve inhâsõ ve Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye Heyetinin 
muhtâc-õ õslâh olmasõndan dolayõ (3) Der-Sa"âdet ve Bilâd-õ Selase "Asâkir-i 
Zabtiyyesi idâresiçün ba kaca bir Alay Meclisi tertîb olunmak üzere 
Meclis-i mezkûrun Ordu Meclislerine tevfîkan ümerâ-yõ "askeriyyeden 
tertîb ve te kîli husûsunun taraf-õ sâmî-i Ser"askerîye (4) havâlesi irâde-i 
seniyye iktizâ-yõ "âlîsinden olarak iktizâsõnõn îfâ kõlõnaca õ ve ana göre 
îcâb-õ hâlin icrâsõ 7 Haziran Sene (12)95 (19 Haziran 1879) târîhli ve yüz 
yirmi üç numerolu eref-vârid olan tezkire-i sâmî-i cenâb-õ (5) vekâlet-
penâhîlerinde irâde ve i "âr buyurulmu  ve hükm-i nizâma tevfîkan alay 
beylerinden mâ"adâ zâbitân-õ zabtiyyenin mahallerince intihâbõna "âid 
mu"âmelenin icrâsõna mübâ eret kõlõnmõ  oldu u gibi Der-Sa"âdet%in zâten 
(6) ve nizâmõna tevfîkan te kîl edilmi  bir Alay Meclisi olarak Der-Sa"âdet 
ve mülhakâtõ "asâkir-i zabtiyyesi idâresine bakmakda oldu una binâen ve 
i bu irâdenâme-i cenâb-õ vekâlet-penâhîlerini mutazammõn cânib-i vâlâ-
yõ cenâb-õ (7) sipeh-sâlârîden alõnan tezkire-i "aliyye ahkâmõna tatbîkan 
yalnõz Meclis-i Fõrka yeniden te kîl olunarak tanzîm ve taraf-õ vâlâ-yõ 
ser"askerîye irsâl olunan te kîl pusulasõnõn bir "aynõ leffen takdîm kõlõnmõ  
olma la icrâ-yõ îcâbõ (8) menût-õ müsâ"ade-i "aliyye-i dâverâneleri olma õn 
ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 18 Receb Sene (12)96 
ve fî 25 Haziran Sene (1)295 (7 Temmuz 1879).

( mzâ)



215

*

Bâb-õ "Âlî

Dâire-i Sadâret-i "Uzmâ

208

(1) Taraf-õ Vâlâ-yõ Ser"askerîye

(2) Devletlü "atûfetlü efendim hazretleri 
(3) Polis usûlüne dâir tanzîm olunan nizâmnâmenin bir sûreti mukaddemce 
Sûriye vilâyet-i Celîlesine tesyâr ve bunun mündericâtõndan hükm-i 
mevki" ve zamâna göre vilâyetce imdiden yapõlabileceklerinin tertîb 
ve icrââtõna (4) te ebbüs edilmesi teveccüh ve i "âr olunmu idi bu gün 
vilâyet-i mü ârünileyhâdan vârid olub Meclis-i Vükelâda kõrâat olunan 
muharrerât meâllerinden müstebân oldu u vechle vilâyet "Asâkir-i 
Zabtiyyesinin imdiden tamâmen ve kâmilen (5) heyet-i cedîdeye kalbî 
münâsib olmayaca õ cihetle imdilik nümûne olmak üzere bir bölük 
polis ile birer bölük piyâde ve süvârî jandarma te kîl olunaca õ gibi 
Havran ve Belka sancaklarõnda "Asâkir-i Zabtiyyenin birâz zamân daha 
(6) ibkâsõyla bunlarõn görmekde olduklarõ posta idâresi ve mekâtib 
nakliyyesi ve mahkeme ve meclis hidmetleri ve tahsîl-i emvâl i leri içün 
tertîbi mukarrer olan sõnõß arõn husûlüne kadar eski usûlde istihdâmlarõ (7) 
lâzõm gelece i gösterilmesine ve bununla berâber e erçi Vilâyet "Asâkir-i 
Zabtiyyesinin imdiki mevcûdu üç bin yüz elli neferden "ibâret bulunmu  
ise de vilâyetin umûr-õ zabtiyyesiçün sekiz bölük süvârî ve sekiz bölük (8) 
piyâde jandarma ile bir bölük polis te kîl ve "asâkir-i kadîme-i zabtiyyenin 
tenkîhiyle bunlardan dahi on iki bölük süvârî ve be  bölük piyâde tertîb 
olundu u ve habshâne içün ba kaca bir gardiyan sõnõfõ (9) yapõldõ õ hâlde 
bunlarõn cümlesi ma"a-zâbitân iki bin altõ yüz elli üç "adede ve tahsîsât-õ 
seneviyyesi dahi seksen altõ yük doksan sekiz bin doksan guru a bâli  
olaca õ anla õlmasõna binâen (10) îfâ-yõ mukteziyyâtõ tensîb olunaca õ 
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gibi Zabtiyye Nezâret-i Behiyyesi dâiresinde mevcûd olan Meclis-i Fõrka-i 
Zabtiyye Heyeti "umûm vilâyâtõn umûr-õ zâbõtasõna merci" olacak iktidârõ 
hâiz olmayub muhtâc-õ õslâh (11) bir hâlde bulunmasõna binâen i bu 
heyetin yine Nezâret-i mü ârünileyhâ taht-õ nezâretinde bulunan ve Der-
Sa"âdet ve Bilâd-õ Selase "Asâkir-i Zabtiyyesinin idâresi içün ba kaca bir 
Alay Meclisi tertîb olunmak üzere Ordu-yõ Hümâyûnlar (12) Meclislerine 
tevfîkan ta ra ahvâl ve mu"âmelâtõna vâkõf ümerâ-yõ "askeriyyeden 
mürekkeb olarak tertîb ve te kîli husûsunun taraf-õ sâmî-i ser"askerîlerine 
havâlesi dahi cümle-i müzâkerâtdan bulunmu  ve bi%l-istîzân irâde-i 
seniyye-i (13) cenâb-õ Pâdi âhî dahi ol merkezde müte"allik buyurulub 
vilâyet-i mü ârünileyhâ ile Zabtiyye Nezâret-i Behiyyesine bildirilmi  
olma la Nezâret-i mü ârünileyhâ ile bi%l-muhâbere îcâbõnõn icrâsõ bâbõnda 
irâde efendimindir. Fî 29 Cemâziye%l-âhire Sene (1)296 ve fî 7 Haziran 
Sene (12)95 (19 Haziran 1879).

(Alt Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki 
(2) bu tezkire-i sâmiyye mantûk-õ münîÞ  rehîn-i îkân-õ kem-terânem 
olarak keyÞ yyet Dâr-õ ûrâ-yõ "Askerîye lede%l-havâle ol bâbda Nezâret-i 
mü ârünileyhâ ile icrâ kõlõnan muhâbere cevâbõnda Meclis-i Fõrka Ferîk 
Sa"âdetlü Hacõ Hasan Pa a hazretlerinin riyâseti (3) tahtõnda iki alay 
beyi ve bir tabur a asõ ve muvakkat a"zâ olmak üzere nezâret mu"âvini 
ve muhâsebeci ve mektûbcu ve yoklamacõ ve sertabîbden müretteb 
ise de a"zâ-yõ muvakkatenin vazîfe-i asliyyeleri her vakt meclisde (4) 
bulunmalarõnõ mâni" oldu u gibi a"zâ-yõ tabî"iyyeden birinin mukaddemâ 
di er memûriyyete konulmasõndan yeri açõk kalmõ  ve di eride memûren 
Haleb"e gönderilerek vazîfesi vekâletle îfâ etdirilmekde bulunmu  
oldu una ve Der-Sa"âdet Alay Meclisi (5) zâten ve nizâmõna tevfîkan 
te kîl edilmi  idü ine binâen yalnõz Fõrka Meclîsinin Ordu Meclislerine 
tevfîkan yeniden te kîli lâzõm ve heyet-i cedîde ma"â larõnõn tamâmen 
zabtiyye tahsîsâtõndan verilmesi tabî"i olub Ordu Meclislerine tevfîkan (6) 
tanzîm olunan pusulanõn leffen gönderildi i ve mü ârünileyh Hasan Pa a 
hazretleri müsinnce ise de riyâset vazîfesini bir müddet daha îfâya kânî 
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göründü içün anõn riyâsetde ibkâsõ ve müceddeden a"zâlõ a Mitroviçe%den 
gelen (7) Mirliva Sa"âdetlü Ali Pa a ile Nizâmiyye miralaylarõndan 
Abdülezel ve Bâb-õ Ser"askerî Tedkîk-i Muhâsebât Komisyonu a"zâsõndan 
Kâimmakâm Rasim Beylerin ta"yîni ve mu"âvin ile mektûbcunun zâten 
meclis memûriyyetleri muvakkat oldu una mebnî (8) anlarõn meclis 
memûriyyetinden sarf-õ nazarla ordu meclisleri tertîbince muhâsebeci 
efendi ve sertabîb beyin ve bir de Tabur a asõ ahin Efendi%nin ibkâen 
devâm-õ memûriyyetleri ve a"zâ-yõ cedîde ile riyâsetde bulunan zât (9) 
ma"â -õ "askerîleri rütbelerine göre zabtiyye tahsîsâtõndan îfâ olunmak 
üzere riyâsete mahsûs ve ma"â -õ "askerîden ba ka olan iki bin be  yüz 
guru la a"zâ-yõ "atîkadan iki alay beyi ma"â larõ birle dirilmekle hâsõl 
olacak mikdârdan (10) ve daha iktizâ eden mebâli in tahsîsât-õ merkûme 
miyânõnda tesviyesi tensîb kõlõndõ õ ve bu sûret hemm Meclis Heyetinin 
"aded ve iktidârca kifâyetine ve hemm de vazîfenin sûret-i muntazamada 
cereyânõna delâlet edece i beyânõyla icrâ-yõ icâbõ (11) beyân ve izbâr 
kõlõnmõ  ve suver-i me rûha yolunda ve iktizâ-yõ hâl ve maslahata sûret-i 
muvâfakatda görünmü  oldu undan bu bâbda ve Meclis-i mezkûra 
müceddeden a"zâ ta"yîni gösterilen mûmâileyhüm Ali Pa a ve Abdülezel 
ve Rasim Beylerin (12) ol vechle Dâire-i Zabtiyyeye nakl-i memûriyyet 
ve muhassasâtlarõ hakkõnda aklâm-õ Harbiyyece mu"âmelât-õ mukteziyye 
ve kaydiyyesi bi%l-icrâ Meclis-i mezkûr a"zâlõ õna memûriyyetlerini 
mutazammõn kendilerine tezâkir-i mahsûsa tastîriyle keyÞ yyetin cevâben 
(13) Nezâret-i mü ârünileyhâya i "âr ve huzûr-õ "âlî-i vekâlet-penâhîlerine 
dahi "arz ve izbârõ ve fakat ve mûmâileyhümden Râsim Bey hasbe%l-lüzûm 
Yeni ehir cihetine memûr ve i"zâm edilmi  ve Dâr-õ ûrâca bi%l-muhâbere 
yerine di erinin ta"yîni (14) der-dest-i tezekkür bulunmu  oldu unun dahi 
"ilâve ve inbâsõ Harbiyye Dâiresinden ifâde kõlõnarak îcâbõ icrâ olunmu  
olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 12 a"bân 
Sene (1)296 ve fî 19 Temmuz Sene (12)95 (31 Temmuz 1879).

( mzâ)

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye
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*

Bâb-õ "Âlî

Dâire-i Sadâret-i "Uzmâ

251

(1) Taraf-õ Vâlâyõ Ser "Askerîye

(2 ) Devletlü "atûfetlü efendim hazretleri
(3) Meclis-i Fõrka-i Zabtiyyenin ordu meclislerine tevfîkan ümerâ-yõ 
"askeriyyeden tertîb ve te kîli hakkõnda müte"allik buyurulan irâde-i 
seniyye geçende taraf-õ vâlâ-yõ sipeh-dârîleriyle Zabtiyye Nezâret-i 
Behiyyesine (4) bildirilmi idi ol bâbda taraf-õ sâmî-i Ser"askerîlerinden 
vukû" bulan i "âra tatbîkan Meclis-i mezkûr yeniden bi%t-te kîl tanzîm 
olunan pusulasõnõn gönderildi i Nezâret-i mü ârünileyhâdan bu kerre (5) 
bâ-tezekkür i "âr kõlõnmõ  ise de savb-õ vâlâ-yõ sipeh-sâlârîlerinden buna 
dâir bir cevâb zuhûr etmemi  ve mezkûr tezkire melfûf pusula ile berâber 
irsâl sûy-õ sâmîleri kõlõnmõ  olma la îcâbõnõn (6) icrâ ve ifâdesine himmet 
buyurulmasõ bâbõnda irâde efendimindir. Fî 21 Receb Sene (1)296 ve fî 28 
Haziran Sene (12)95 (10 Temmuz 1879).

( mzâ)

(Alt Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki 
(2) bu tezkire-i sâmiyye ve melfûfu müeddâlarõ rehîn-i îkân-õ çâkerânem 
olarak keyÞ yyet Dâr-õ ûrâ-yõ "Askeriyye lede%l-havâle bu husûs hakkõnda 
geçende tevârüd eden tezkire-i sâmiyye üzerine iktizâ-yõ hâlin sûret-i icrâ 
ve i "ârõ hakkõnda (3) Nezâret-i mü ârünileyhâ ile ceryân eden muhâbere 
cevâbõnda Bâb-õ Zabtiyyede bulunan Fõrka Meclisinin ber-mûcib-i 
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i "âr ve karâr-õ "âlî Ordu-yõ Hümâyûnlar Meclislerine tevfîkan tertîb 
ve ta"dîl olunmak üzere el-yevm fõrka reîsi bulunan (4) Ferîk Sa"âdetlü 
Hasan Pa a hazretlerinin yine riyâsetde ibkâsõyla müceddeden a"zâlõ a 
Mirliva Sa"âdetlü Ali Pa a ile Nizâmiyye Miralaylarõndan Abdülezel 
ve Kâimmakâm Rasim Beylerin ta"yîni ve muhasebeci efendi ile (5) 
sertabîb beyin ve bir de Tabur A asõ ahin Efendi%nin ibkâen devâm-õ 
memûriyyetleri ve bunlarõn muhassasâtlarõ da cihet-i zabtiyyeden tesviyesi 
izbâr olunmasõ ve sûret-i i "âr muvâfõk-õ maslahat görünmesi üzerine (6) 
bu bâbda mu"âmele-i mukteziyye-i kuyûdiyye îfâ ve Bâb-õ "Âlîye dahi 
12 a"bân Sene (12)96 (1 A ustos 1879) târîhinde cevâben beyân-õ hâl 
olundu u kayden tebeyyün eyledi inden keyÞ yyetin huzûr-õ "âlî-i dâver-i 
efhamîlerine "arz ve izbârõ Harbiyye Dâiresinden (7) ifâde ve mezkûr 
tezkire ile pusula leffen takdîm ve i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr 
ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 17 a"bân Sene (1)296 ve fî 24 
Temmuz Sene (12)95 (5 A ustos 1879). 

( mzâ)

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri 
(2) Meclis-i Fõrka-i Zabtiyyenin kemâ-kân Zabtiyye Nezâreti ma"iyyetinde 
olmak üzere Ordu-yõ Hümâyûnlar Meclislerine tevfîkan ta ra ahvâl 
ve mu"âmelâtõna vâkõf ümerâ-yõ "askeriyyeden mürekkeb olarak tertîb 
ve te kîli geçende (3) bi%l-istîzân müte"allik buyurulan irâde-i seniyye 
iktizâ-yõ "âlîsinden olarak icrâ-yõ îcâbõ Nezâret-i mü ârünileyhâ ile taraf-õ 
vâlâ-yõ Ser"askerîye bildirilmi  idi bu def"a alõnan cevâblarda Meclis-i 
mezkûrun (4) ol sûretle yeniden te kîli zõmnõnda el-hâletü hâzihi hidmet-i 
riyâsetde müstahdem Ferîk Sa"âdetlü Hacõ Hasan Pa a hazretlerinin bu 
memûriyyetde ve Zabtiyye Muhâsebecisi Sa"âdetlü Ali Rõza Efendi ile 
Sertabîb (5) Ömer Bey ve Tabur A asõ ahin Efendi%nin a"zâlõkda ibkâ 
olunmasõ ve Mitroviçe%den gelen Mirliva Sa"âdetlü Ali Pa a ile nizâmiye 
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miralaylarõndan Abdülezel ve Bâb-õ Ser"askerî Tedkîk-i Muhâsebât (6) 
Komisyonu a"zâsõndan Kâimmakâm Rasim Beylerin müceddeden a"zâlõ a 
alõnmasõ ve bunlara usûl ve nizâmõ mûcibince verilecek ma"â larõn 
tahsîsât-õ zabtiyye miyânõnda tesviye edilmesi kararla dõrõlmõ  oldu u 
(7) ve muahharen mûmâileyh Rasim Bey%in hasbe%l-lüzûm Yeni ehir 
cihetine gönderilmesi hasbõyla yerine di erinin ta"yîni der-dest bulundu u 
gösterilmi  olma la Meclis-i mezkûrun sûret-i me rûhaya göre te kîli ve 
mü âr (8) ve mûmâileyhümün ibkâen ve müceddeden riyâset ve a"zâlõ a 
ta"yîni ile Rasim Bey%in yerine intihâb olunacak zâtõn ba kaca istîzân-õ 
memûriyyeti husûslarõnõn cânib-i vâlâ-yõ sipeh-sâlârî ile Nezâret-i (9) 
mü ârünileyhâya havâlesi hakkõnda dahi her ne vechle emr ü fermân 
hazret-i Pâdi âhî eref-sünûh ve sudûr buyurulur ise icrâ-yõ hükm-i celîline 
ibtidâr olunaca õ ve buna dâir evrâk leffen "arz (10) ve takdîm kõlõndõ õ 
beyânõyla tezkire-i senâveri terkîm olundu efendim. Fî 26 . Sene (12)96 
(15 A ustos 1879).

( mzâ)

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki 
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i vekâlet-penâhîleriyle 
evrâk-õ melfûfa (3) manzûr-õ "âlî-i hazret-i Pâdi âhî buyurulmu  ve 
sûret-i ma"rûzanõn ber-mûcib-i istîzân îfâ-yõ (4) mukteziyyâtõ müte"allik 
ve eref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-õ ehin âhî mantûk-õ 
(5) münîÞ nden olarak evrâk-õ mezkûre savb-õ sâmî-i âsafânelerine i"âde 
kõlõnmõ  olma la (6) ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 
20 N. Sene (12)96 (7 Eylül 1879).

( mzâ)
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72108

Mirliva Danyalis Pa a ile Miralay Derigaliski!nin 
Meclis-i Fõrka-i Zabtiye Azalõ õna Tayinleri                                             

(Transkripsiyonunn Aslõ: Belge 72 ! Sayfa: 541)

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Rumeli-i arkî vilâyeti Jandarma "Askerî Kumândanlõ õndan geçende 
inÞ sâli vukû" bulan Vitalis Pa a ile Tuna Komisyonunda müddet-i medîde 
müstahdem olub imdi açõkda bulunan Miralay (3) Derigaliski%nin hâl 
ve mesleklerine muvâfõk birer memûriyyetde istihdâmõ lâzõm gelerek 
mûmâileyhümânõn Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye a"zâlõ õna memûriyyeti 
tasvîb-i "âlîye mu"allakan münâsib gibi tahattur olunmu  (4) ve kendülerinin 
"umûm zabtiyye tahsîsâtõ miyânõnda tesviye edilmek üzere hâiz olduklarõ 
livâlõk ve miralaylõk rütbelerine mahsûs ma"â  ve ta"yînâtõn i"tâsõyla icrâ-
yõ memûriyyetleri merhûn-õ (5) müsâ"ade-i seniyye görünmü  ise de ol 
bâbda emr ü fermân-õ Hümâyûn hazret-i ehriyârî her ne vechle eref-
sünûh ve sudûr buyurulur ise hükm-i celîline tevfîk-i hareket olunaca õ 
beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm kõlõndõ efendim. Fî 28 N. Sene (12)96 
(15 Eylül 1879).

( mzâ)

108  BOA, Y. A. RES, 4-45
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73109

Fõrka-i Zabtiye Meclisi Azalõ õna Miralay Agah Bey!in Tayini 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 73 ! Sayfa: 542)

Makâm-õ Celîl-i Ser"askeriyye

Mektûb Odasõ

386

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki 
(2) Meclis-i Fõrka-i Zabtiyyenin kemâ-kân Zabtiyye Nezâreti ma"iyyetinde 
bulunmak üzere Ordu-yõ Hümâyûnlar Meclislerine tevfîkan ta ra ahvâl 
ve mu"âmelâtõna vâkõf ümerâ-yõ "askeriyyeden mürekkeb olarak yeniden 
te kîli hakkõnda bâ-irâde-i seniyye (3) makâm-õ Sadâretden sebk eden 
teblîgât üzerine taraf-õ "âcizîden ve Zabtiyye Nezâret-i Behiyyesinden 
alõnan cevâblarda gösterildi i vechle el-hâletü hâzihi hidmet-i riyâsetde 
müstahdem Ferîk Sa"âdetlü Hacõ Hasan Pa a hazretlerinin (4) riyâsetde ve 
Zabtiyye Muhâsebecisi Ali Rõza Efendi ile Sertabîb Ömer Bey ve Tabur 
A asõ ahin Efendi%nin a"zâlõkda ibkâsõ ve Mitroviçe%den gelen Mirliva 
Sa"âdetlü Ali Pa a ile nizâmiyye miralaylarõndan Abdülezel ve Bâb-õ 
Ser"askerî (5) Tedkîk-i Muhâsebât Komisyonu a"zâsõndan Kâimmakâm 
Rasim Beylerin müceddeden a"zâlõ a ta"yîni ile bunlara usûl ve nizâmõ 
mûcibince verilecek ma"â larõn zabtiyye tahsîsâtõ miyânõnda tesviyesi 
kararla dõrõlmõ  oldu u (6) gibi muahharen mûmâileyh Rasim Bey hasbe%l-
lüzûm Yeni ehir cihetine gönderilmesi hasbõyla yerine di erinin ta"yîni 
der-dest bulundu u anla õlmasõna binâen Meclis-i mezkûrun ber-mûcib-i 
i "ârât te kîli ve mü âr ve mûmâileyhümün ibkâen (7) ve müceddeden 
riyâset ve a"zâlõ a ta"yîniyle Rasim Bey%in yerine intihâb olunacak zâtõn 

109  BOA, . DH, 791-64269
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ba kaca istîzân-õ memûriyyeti husûsuna bi%l-istîzân irâde-i seniyye-i 
cenâb-õ Pâdi âhî müte"allik buyurulmu  ve keyÞ yyet Zabtiyye Nezâret-i 
Behiyyesine dahi (8) bildirilmi  oldu undan bi%l-muhâbere îcâbõnõn 
icrâsõ eref-vârid olan dört yüz on numerolu ve fî 28 Ramazan Sene 
(12)96 (15 Eylül 1879) târîhli tezkire-i sâmiyye-i vekâlet-penâhîlerinde 
i "âr buyurulmu  ve tezkire-i sâmiyye-i mezkûre Dâr-õ ûra-yõ "Askerî 
(9) cerîdesine kayd etdirilmi  idü inden sûret-i irâde-i seniyyenin îcâb 
eden aklâma dahi kaydõ ve mûmâileyh Rasim Bey%in yerine Zabtiyye 
Nezâret-i Behiyyesiyle bi%l-muhâbere Miralay Agah Bey%in memûriyyeti 
kararla dõrõlmõ  oldu undan (10) îcâb-õ hâlin icrâsõ husûsunun cevâben 
huzûr-õ mekârim-nü ûr hõdîv-i efhamîlerine "arz ve izbârõyla Nezâret-i 
mü ârünileyhâya dahi tezkire-i "âcizî tastîri Harbiyye Dâiresinden ifâde 
olunarak iktizâsõ îfâ kõlõnmõ  olma la (11) ol bâbda emr ü fermân hazret-i 
veliyyü%l-emrindir. Fî 12 evval Sene (1)296 ve fî 16 Eylül Sene (12)95 
(28 Eylül 1879).

( mzâ)

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri 
(2) Meclis-i Fõrka-i Zabtiyyenin kemâ-kân Zabtiyye Nezâreti ma"iyyetinde 
bulunmak üzere geçende bi%l-istîzân müte"allik buyurulan irâde-i seniyye 
mûceb-i "âlîsi üzere Ferîk Sa"âdetlü (3) Hacõ Hasan Pa a hazretlerinin 
riyâseti tahtõnda te kîl olunan meclise a"zâ ta"yîn olunub muahharen 
Yeni ehir cihetine memûr edilmi  olan Rasim Bey%in yerine Zabtiyye 
Nezâretiyle (4) bi%l-muhâbere Miralay Agah Bey%in a"zâlõ õ kararla dõrõlmõ  
oldu undan mu"âmelât-õ mukteziyyenin icrâsõ istîzânõna dâir tezkire-i 
behiyye-i Ser"askerî leffen "arz ve takdîm kõlõnmõ  (5) olma la ol bâbda 
irâde-i seniyye-i hazret-i Pâdî ahî her ne vechle müte"allik ve eref-sudûr 
buyurulur ise hükm-i "âlîsinin icrâsõna mübâderet olunaca õ beyânõyla 
tezkire-i senâverî terkîm kõlõndõ efendim. Fî 18 L. Sene (12)96 (5 Ekim 
1879).

( mzâ)

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye
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(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki 
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i vekâlet-penâhîleriyle 
tezkire-i ma"rûza (3) manzûr-õ Hümâyûn hazret-i Pâdi âhî buyurulmu  ve 
ber-mûcib-i istîzân mu"âmelât-õ (4) mukteziyyenin icrâsõ müte"allik ve 
eref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-õ (5) Mülûkâne mantûk-õ 

münîÞ nden olarak mezkûr tezkire savb-õ sâmî-i âsafânelerine (6) i"âde 
kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 19 
L. Sene (12)96 (6 Ekim 1879).

( mzâ)
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74110

Miralay Derigaliski!nin Meclis-i Fõrka-i Zabtiye Azalõ õ Hakkõnda 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 74 ! Sayfa: 544)

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Tuna Komisyonunda müddet-i medîde müstahdem olub imdi 
açõkda bulunan Miralay Derigaliski%nin hâl ve mesle ine muvâfõk bir 
memûriyyetde istihdâmõ lâzõm gelerek mûmâileyhin Meclis-i Fõrka-i 
Zabtiyye a"zâlõ õna (3) memûriyyeti ve kendisinin hâiz oldu u miralaylõk 
rütbesine mahsûs ma"â  ve ta"yînâtõn tahsîsiyle bunun "umûm zabtiyye 
tahsîsâtõ miyânõnda tesviye edilmesi husûsu tasvîb-i "âlîye mu"allakan 
münâsib gibi (4) tahattur olunmu  ise de ol bâbda emr ü fermân-õ Hümâyûn 
hazret-i ehriyârî her ne vechle eref-sünûh ve sudûr buyurulur ise hükm-i 
celîline tevfîk-i hareket olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm 
kõlõndõ efendim. Fî 4 Z. Sene (12)96 (19 Kasõm 1879).

( mzâ)

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkîre-i sâmiyye-i vekâlet-penâhîleri 
manzûr-õ "âlî-i hazret-i Pâdi âhî (3) buyurulmu  ve ber-mûcib-i istîzân 
mûmâileyhin mezkûr a"zâlõ a memûriyyetiyle ma"â  ve ta"yînâtõnõn (4) 
ol sûretle tesviyesi mütea"llik ve eref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i 
cenâb-õ ehriyârî mantûk õ (5) celîlinden bulunmu  olma la ol bâbda emr 
ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 5 Z. Sene (12)96 (20 Kasõm 1879).

( mzâ)

110  BOA, . DH, 794-64462
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75111

Bab-õ Zabtiyede n a Edilen Hastahane ve Hapishaneye Tayini 
Yapõlan Tabip Cerrah ve Eczacõlarõn Maa larõnõn Ödenmesi  

(Transkripsiyonunn Aslõ: Belge 75 ! Sayfa: 545)

(1) Mâliyye Nezâret-i Celîlesine

(2) Bâb-õ Zabtiyyede müceddeden in â olunmu  olan hastahâne ve 
habshânede istihdâm olunmak üzere Mekteb-i Tõbbiye-i âhâneden (3) 
ta"yîn olunan üç nefer tabîb ve iki nefer cerrâh ile iki eczâcõnõn ma"â larõ 
olan altõ bin dört yüz guru un (4) sûret-i tesviyesi zõmnõnda Zabtiyye 
Mü îri Devletlü Pa a hazretlerinin tezkire-i mevrûdesi melfûf takrîr ile 
berâber manzûr-õ "atûfîleri buyurulmak (5) üzere leffen isbâl kõlõnmõ  
olma la iktizâsõnõn icrâsõ husûsuna himmet buyurmalarõ siyâkõnda tezkire. 
Fî 2 C. Sene 1278 (5 Aralõk 1861).112

111  BOA, A. MKT. NZD, 382-84
112  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
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76113

Zaptiye Hapishane Kalemi kinci Katibi Zahir ve Muhasebe Kalemi 
Ketebesinden Kamil ve Mustafa Efendilerin Emeklilik Ücretleri Hakkõnda 

Tezkere (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 76 ! Sayfa: 546)

(1) Taraf-õ E ref-i Hazret-i Riyâset-penâhîden Zabtiyye Mü îriyyetine 
Kenâr

(2) Makâm-õ sâmîlerinin i bu i "ârõ ûrâ-yõ Devletde lede%l-mutâla"a 
mûmâileyhümün ma"â larõyla yerlerine di erleri alõnarak kendilerinin 
Hazînece (3) icrâ-yõ tekâ"üdlükleri gösterilmi  ise de u aralõk Hazîne-i 
Celîleden dahi açõkdan ma"â  tahsîs olamayaca õ gibi mûmâileyhüm ve 
kendüleri emekdâr ve âyân-õ (4) "âtõfet olarak bu makûlelerin terfîh114 
ve ikdârõ dahi muvâfõk ân-õ "âlî bulunmu  oldu undan bulundu undan 
bunlarõn 11 Mü îriyyet-i Celîlelerince nõsf ma"â larõyla (5) icrâ-yõ 
tekâ"üdlükleri zõmnõnda îcâbõnõn bi%l-mütâla"a-i istîzân buyurulmasõ 
husûsunun savb-õ sâmîlerine bildirilmesi tezekkür kõlõnma la ifâ-yõ 
muktezâsõ bâbõnda emr ü irâde hazret-i men lehü%l-emrindir.

11 oraca bir kar u münâsib kar uluk bulunarak

Bâb-õ Zabtiyye Habshâne kâtibi Zahir Efendi ile muhâsebe kalemi 
ketebesinden Kamil ve Mustafa Efendilerin icrâ-yõ tekâ"üdü mâddesi. Fî 
24 Za. Sene 1284 (18 Mart 1868).115

113  BOA, MVL, 883-82
114  Refah verme, bollukta ya atma, rahat ya amasõnõ sa lama. Bkz.: Ferit Devellio lu,  Osmanlõca-

Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 2006, s. 1085.
115  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
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77116

Hapishanelerden Tahliye Olanlara Dair Zaptiye Mü irinin Tezkeresi 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 77 ! Sayfa: 547)

(1) Zabtiyye Mü îriyyetine Kenâr-õ Sâmî

(2) Makâm-õ düstûrîlerinin i bu tezkiresi melfûfâtõyla berâber ûrâ-yõ 
Devlete lede%l-havâle i bu yoklama usûlünün icrâsõnda muhassenât-õ bedîhî 
olmasõyla ba%d ezîn dahi usûl-õ mezkûra (3) devâm ve ri"âyet olunmasõ 
ve Muhâkemât Dâiresinden tanzîm olunan bir kõt"a defterde keyÞ yyetleri 
bâlâlarõna sürhle verilen vâki" olan i âretlerden müstebân oldu u üzere 
mazâbõt-õ mütekaddimenin (4) ba"zõlarõ Meclisce bi%t-tasdîk mazbatalarõ 
tanzîm olundu u cihetle iktizâlarõnõn taraf-õ sâmîlerine i "ârõ tabî"î ve 
ba"zõlarõ der-dest-i tedkîk ve tesviye bulunmu  oldu u gibi birazõ dahi (5) 
Bâb-õ "Alîye vürûd etmemi  oldu undan gelmeyenlerin bi%t-taharrî irsâl 
kõlõnmasõ husûsunun savb-õ devletlerine i "arõ tezekkür ve teblî  olunarak 
mezkûr defter melfûfât-õ merkûmenin i"âdesiyle (6) berâber leffen irsâl 
kõlõnma la îfâ-yõ muktezâsõ siyâkõnda terkîm-i cevâba ibtidâr olundu 
efendim. 27 Za. Sene 1284 (21 Mart 1868).117

Habshânelerde mevcûd mücrimînin icrâ kõlõnan yoklamalarõndan dolayõ.

116  BOA, MVL, 883-22
117  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.



229

78118

Bab-õ Zabtiye Hapishaneleri Ba katibi evki Efendi ile Mustafa 
Efendi!nin Emeklilikleri (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 78 ! Sayfa: 548)

(1) Huzûr-õ Ma"âlî-Mevfûr Hazret-i Sadâret-penâhîye

379

(2) Bâb-õ Zabtiyye Habshâneleri Ba kâtibi evki Efendi mukaddemâ 
hayli müddet Dîvân-õ Hümâyûn Kalemine devâm etdikden sonra elli 
be  târîhinde Bâb-õ Vâlâ-yõ Cenâb-õ Ser"askerîye ve muahharen Bâb-õ 
Zabtiyyenin bidâyet te kîlinde kitâbet-i mezkûreye ta"yîn olunarak imdiye 
kadar vezâif-i memûresini hüsn-i idâre (3) etmi  ise de sinni derece-i 
eyhûhete vâsõl ve vücûdca eskâm-õ mütenevvi"aya ibtilâsõndan dolayõ "alîl 

olmasõna mebnî ba"demâ umûr-õ memûresini lâyõkõyla idâreye muktedir 
olamayaca õndan ve kitâbet-i merkûmeye mahsûs olan bin sekiz yüz otuz 
guru  ma"â õndan ba ka (4) bir tarafdan medâr-õ inti"â õ olmadõ õndan 
bahsle hâline tercemân ve emekdârlõ õna mükâfâten tekâ"üdlü ünün icrâsõ 
husûsunu istid"â etmi  ve gayr-õ ez-tenzîlât be  yüz seksen be  buçuk 
guru  ma"â õ bulunan Sergardiyan Mustafa Efendi dahi kõrk iki târîhinde 
bâb-õ vâlâ-yõ (5) hazret-i Ser"askerîde gardiyanlõk sõnõfõna dâhil olarak 
yirmi sene "ale%t-tevâlî orada îfâ-yõ hüsn-i vazîfe etdikden sonra altmõ  
iki târîhinde Bâb-õ Zabtiyyeye nakl ile ile%l-ân hidmet etmekde bulunmu  
ise de mûmâileyhin dahi sinni derece-i eyhûtete vâsõl ve hidmet-i (6) 
hâliyyesini hüsn-i idârece iktidârsõzlõ õ hâsõl olmu  oldu una ve bunlarõn 
ber-minvâl-i ma"rûz otuz be  kõrk seneden berü hidemât-õ Saltanat-õ 
Seniyyede ifnâ-yõ "ömr etmi  ve ibrâz-õ "iffet ve istikâmet etmi  kudemâ-
yõ bendegânede bulunmalarõ hasbõyla u ihtiyâr ve iktidârsõzlõklarõ (7) 

118  BOA, . DH, 584-40671
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hâlinde idâre-i "õyâl ü evlâd içün giriftâr kayd-õ zarûret olmamak üzere 
ikdâr ve i"â eleri ân-õ merâhim-ni ân-õ "âlî iktizâsõndan ve emsâli îcâbõnda 
bulundu una mebnî ba"d-ezîn mefrûz rakabe-i rõkkõyetleri olan du"â-
yõ fehâmet "ömr ü evket hazret-i Pâdi âhî ile evkât-güzâr olmak (8) ve 
Mâliyye Hazîne-i Celîlesinden olmak üzere mûmâileyh evki Efendi%nin 
bin iki yüz ve Mustafa Efendi%nin dahi be  yüz guru  ma"â  ile tekâ"üden 
çirâ  buyurulmalarõ husûsuna müsâ"ade-i merâhim-"âde-i cenâb-õ vekâlet-
penâhîlerine âyân buyurulmasõ bâbõnda ve her hâlde emr ü fermân hazret-i 
men lehü%l-emrindir. Fî 11 a"bân Sene (1)285 ve fî 13 Te rîn-i sânî Sene 
(12)84 (25 Kasõm 1868).

(Mühür)

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Bâb-õ Zabtiyye Habshâneleri Ba kâtibi evki Efendi mukaddemâ hayli 
müddet Dîvân-õ Hümâyûn Kalemine devâm ile muahharen Bâb-õ Vâlâ-yõ 
Ser"askerîye ve sonra dahi Bâb-õ Zabtiyyenin bidâyet (3) te kîlinde kitâbet-i 
mezkûreye ta"yîn olunarak imdiye kadar vezâif-i memûresini hüsn-i idâre 
etmi  ise de sinni derece-i eyhûhete vâsõl ve vücûdca "alîl oldu undan (4) 
ba"demâ îfâ-yõ hidmete iktidârõ kalmamasõyla berâber bin sekiz yüz otuz 
guru  ma"â õndan ba ka bir tarafdan medâr-õ inti"â õ olmadõ õna ve gayr-õ 
ez-tenzîl be  yüz seksen be  buçuk (5) guru  ma"â õ bulunan Sergardiyan 
Mustafa Efendi dahi bu kabîlden bulundu una ve otuz kõrk seneden berü 
hidemât-õ Saltanat-õ Seniyyede ifnâ-yõ "ömr etmi  ve ibrâz-õ "iffet ve 
istikâmet (6) eylemi  olan bu makûle kudemâ-yõ bendegânõn u ihtiyâr 
ve iktidârsõzlõklarõ hâlinde idâre-i "õyâl ü evlâd içün kayd-õ zarûretden 
vikâyeleri âyân-õ merâhim-ni ân-õ "âlî îcâb-õ celîlinden (7) göründü üne 
binâen ba%d-ezîn du"â-yõ mefrûzü%l-edâ-yõ hazret-i Mülkdârîde bulunmak 
ve Mâliyye Hazîne-i Celîlesinden olmak üzere mûmâileyhümâdan evki 
Efendi%nin bin iki yüz ve Mustafa Efendi%nin (8) dahi be  yüz guru  ma"â la 
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icrâ-yõ tekâ"üdleri istîzânõna dâir Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesinin takrîri 
leffen "arz ve takdîm kõlõnmõ  olma la ol bâbda her ne vechle emr ü fermân 
(9) merâhim-"unvân cenâb-õ Tâcdârî eref-sünûh ve sudûr buyurulur ise 
mantûk-õ "âlîsi infâz olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm kõlõndõ 
efendim. Fî 21 . Sene (12)85 (7 Aralõk 1868).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Esâbi"-i zîb-i ibcâl olan i bu tezkire-i sâmiyye-i vekâlet-penâhîleriyle 
mârrü%z-zikr takrîr manzûr-õ mekârim-nü ûr hazret-i (3) Cihânbânî 
buyurulmu  ve mûmâileyhümânõn mezkûrü%l-mikdâr ma"â larla icrâ-yõ 
tekâ"üdleri eref-sünûh ve sudûr buyurulan (4) emr ü fermân merâhim-
"unvân cenâb-õ ehin âhî muktezâ-yõ münîÞ nden olarak mezkûr takrîr 
yine savb-õ sâmî-i dâverîlerine (5) i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü 
fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 22 . Sene (12)85 (8 Aralõk 1868).

Habshâneler dâresi
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79119

Zaptiye Hapishaneleri Ba katibi evki Efendi ile 
Sergardiyan Mustafa Efendi!nin Emekliye Sevkedilmesi                                  

(Transkripsiyonunn Aslõ: Belge 79 ! Sayfa: 550)

(1) Zabtiyye Mü îriyyeti ve Mâliyye Nezâret-i Celîlelerine

(2) 1 22 Bâb-õ Zabtiyye Habshâneleri Bâ kâtibi evki Efendi ile Efendi%nin 
bin iki yüz ve Sergardiyan Mustafa Efendi%nin "alîl ve emekdârlõklarõndan 
(3) dolayõ 1mûmâileyhümden ileyhâdan evki Efendi%nin bin iki yüz ve 
Mustafa Efendi%nin dahi be  yüz guru  ma"â larla icrâ-yõ (4) tekâ"üdleri 
5 taraf-õ devletlerinden vukû" bulan i "âr mûcibince bi%l-istîzân makrûn-õ 
müsâ"ade-i seniyye-i cenâb-õ ehin âhî bi-dirî  (5) ve âyân buyurulmu  
ve keyÞ yyet Mâliyye Nezâret-i Celîlesine bildirilmi  olma õn beyân-õ hâl 
siyâkõnda tezkire. 24 . Sene 1285 (10 Aralõk 1868).120

1

(1) Mâliyye Hazîne-i Celîlesinden olmak üzere 22 mûmâileyhümâdan evki 
Efendi%nin bin iki yüz ve Mustafa Efendi%nin be  yüz guru  (2) ma"â larla 
icrâ-yõ tekâ"üdlükleri husûsuna Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesinden vukû" 
bulan i "âr mûcibince bi%l-istîzân irâde-i seniyye-i (3) cenâb-õ Tâcdârî 
müte"allik ve eref-sudûr buyurulmu  ve keyÞ yyet Zabtiyye-i Mü îriyyet-i 
Celîlesine mü ârünileyhâya bildirilmi  olma õn Hazînece (4) dahi îfâ-yõ 
muktezâsõna himmet buyuruldu.

119  BOA, A. MKT. MHM, 429-49
120  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
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80121

Zaptiye Hapishanelerindeki Polis Odalarõ ve Nöbet Ko u larõ 
ile Ahõrõn Tamir Edilerek Masraß arõnõn Hazineden Ödenmesi     

(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 80 ! Sayfa: 551)

(1) Zabtiyye Mü îriyyet ve Mâliyye Nezâret-i Celîlelerine

(2) Bâb-õ Zabtiyye habshânelerinde kâin otuz iki bâb polis odalarõ ve 
nöbet ko u larõyla ile bazõ mahallerin ta"mîri masârif-i ta"mîriyyesi ve 
iki üç (3) hayvan alõr müceddeden in â olunan bir bâb-õ ahurun masâriÞ  
in âsõ masrafõ olan cem"ân on cem"an üç bin elli iki guru un Hazîne-i (4) 
Celîle%den tesviye ve i"tâsõsõna taraf-õ devletlerinden vukû" bulan i "âr 
mûcibince tensîb olunarak 1 Hazine ifâ-yõ muktezâsõ (5) Mâliyye Nezâret-i 
Celîlesine bildirilmi  olma õn beyân-õ hâl siyâkõnda tezkire Fî 12 L. Sene 
1285 (26 Ocak 1869).122

1 KeyÞ yyet Mü îrriyyet-i mü ârünileyhâya bildirilmi  olma õn Hazînece 
ifâ-yõ mu"âmele-i lâzimeye himmet buyuruldu.

121  BOA, A. MKT. MHM, 432-61
122  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
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81123

Hapishane Katibi Zahir Efendi!nin Emekli Maa õ          
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 81 ! Sayfa: 552)

(1) Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

10

(2) Devletlü efendim hazretleri
(3) Habshâne Kalemi Kâtib-i Sânîsi Zahir Efendi%nin muhassas olan bin 
kõrk bir guru  ma"â õndan be  yüz kõrk iki guru u Kalem-i mezkûrda 
müstahdem emsi ve Cemal Efendilere müceddeden ve zamîmeten tahsîs 
olunmak üzere kusûr dört yüz doksan (4) dokuz guru  ma"â la icrâ-yõ 
tekâ"üdü husûsuna ûrâ-yõ Devlet karârõyla bi%l-istîzân irâde-i seniyye-i 
cenâb-õ Pâdi âhî müte"allik ve eref-sudûr buyurularak îcâbõnõn icrâsõ fî 26 
Safer Sene (12)85 (18 Haziran 1868) târîhli eref-sâdõr olan (5) buyuruldu-õ 
"âlîde emr ü fermân buyurulmu  ve Efendi-i mûmâileyhe seksen dört senesi 
Kânûn-õ sânîsi gâyetine de in zabtiyye tahsîsâtõndan Kitâbet-i mezkûre 
ma"â õ verilmi  oldu una ve hasbe%t-te kîlât geçende yerine ba kasõ 
ta"yîn oldu una mebnî (6) Efendi-i mûmâileyhin sene-i merkûme ubatõ 
ibtidâsõndan i"tibâren tekâ"üdlük ma"â õnõn Hazînece tesviye ve i"tâsõ 
hakkõnda Mâliyye Nezâret-i Celîlesine tastîr olunan tezkire-i "âcizî üzerine 
masârifât-õ muhâsebesinden yazõlan (7) der-kenârda mûmâileyhin Kitâbet-i 
mezkûre içün muhassas ma"â õndan dört yüz doksan dokuz guru  i"tâsõyla 
tekâ"üdü icrâ kõlõnmõ  oldu u anla õldõ õ cihetle mebla -õ mezkûrun ba kaca 
Hazîneden i"tâsõ mümkün olamayaca õndan (8) bunun Bâb-õ Zabtiyyece 
tesviyesi lâzõm gelece i gösterilib hâlbuki Zabtiyye Muhâsebesinden ifâde 
olundu u üzere te kîlât-õ cedîde münâsebetiyle hasbe%l-lüzûm Kitâbet-i 

123  BOA, . DH, 591-41107
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mezkûreye ma"â -õ hâlîsiyle di eri ta"yîn olundu undan tahsîsât-õ (9) 
zabtiyyede ma"â -õ mezbûra kar uluk akçe olmadõ õna ve e erçi mezkûr 
der-kenârda gösterildi i vechle ma"â -õ mezbûrun Bâb-õ Zabtiyyece i"tâsõ 
îcâb eyledi i hâlde bunun Dâire-i Zabtiyye tahsîsâtõna müceddeden zammõ 
iktizâ edece ine (10) ve ma"-mâ-fîh imdiye de in bu misillü tekâ"üdlere 
tahsîs olunan ma"â lar Hazîne-i Celîlede olan tahsîsâtdan verilmekde 
bulundu una binâen ma"â -õ mezbûrun dahi emsâli vechle Hazîne-i 
Celîlece i"tâsõna dâir Nezâret-i mü ârünileyhâya (11) hitâben bir kõt"a 
buyuruldu-õ "âlînin õsdâr ve tesyârõ husûsuna müsâ"ade-i "aliyye-i nezâret-
penâhîleri erzân buyurulmak bâbõnda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-
emrindir. Fî 9 Muharrem Sene (1)286 ve fî 9 Nisan Sene (12)85 (21 Nisan 
1869).

( mzâ)

*
(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Bâb-õ Zabtiyyede Habshâne Kalemi Kâtib-i Sânîsi Zahir Efendi%nin 
muhassas olan bin kõrk bir guru  ma"â õndan dört yüz doksan dokuz guru la 
bâ-irâde-i seniyye tekâ"üdü icrâ olunmu  ise de (3) Hazîne-i Celîle ile Bâb-õ 
Zabtiyye beyninde ma"â -õ mezkûrun mahall-i i"tâsõ kararla dõrõlamayõb 
icrâ-yõ îcâbõ istîzânõna dâir Zabtiyye Mü îriyyeti Celîlesinin tezkiresi leffen 
"arz ve takdîm (4) kõlõndõ bu makûle tekâ"üd ma"â õ Hazîne-i Celîleden 
tesviye olunmakda olmasõna nazaran bunun dahi Mâliyye Hazînesinden 
mûmâileyhin tekâ"üdü târîhinden i"tibâren bilâ-tenzîl i"tâsõ merhûn-õ (5) 
müsa"âde-i seniyye görünmekle ol sûretle îfâ-yõ muktezâsõnõn Mâliyye 
Nezâret-i Celîlesine havâlesiyle Mü îriyet-i mü ârünileyhâya ma"lûmât 
verilmesi hakkõnda her ne vechle emr ü fermân hazret-i Mülûkâne (6) 
eref-sünûh ve sudûr buyurulur ise ana göre hareket olunaca õ beyânõyla 

tezkire-i senâverî terkîm kõlõndõ efendim. Fî 17 Muharrem Sene (12)86 (29 
Nisan 1869).

Habshâneler dâresi
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(Alt Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Reside-i dest-i tevkîr olan i bu tezkire-i sâmiyye-i düstûrîleriyle 
mezkûr tezkire manzûr-õ "âlî-i hazret-i Pâdi âhî buyurulmu  (3) ve ber-
vech-i istizân mârrü%l-beyân ma"â õn îfâ-yõ muktezâsõnõn Nezâret-i 
mü ârünileyhâya havâlesiyle Mü îriyyet-i mü ârünileyhâya ma"lûmât (4) 
verilmesi eref-sünûh ve sudûr buyurulan emr ü irâde-i mekârim-a"âde-i 
cenâb-õ Mülûkâne mantûk-õ münîÞ nden olarak tezkire-i (5) merkûme yine 
savb-õ sâmî-i âsafânelerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 18 Muharrem Sene (12)86 (30 Nisan 1869).
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82124

Bab-õ Zabtiye Hapishanelerinin Tamiratõ                      
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 82 ! Sayfa: 554)

(1) Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

115

(2) Devletlü efendim hazretleri
(3) Bâb-õ Zabtiyye habshânelerinin ko u larõnõn harâb olmasõyla 
berâber ta"affünât dahi hâsõl olmasõndan ve bu cihetle hastalar ço alub 
hastahânenin dolmasõndan ve yaz mevsimi bulunmasõndan nâ î (4) hâliyle 
bõrakõlõr ise ilerüde derûn-õ habshânece hastalõ õn sirâyet ve tezâyüdünü 
mûceb olaca õ beyânõyla bi%l-cümle ko u larõn tahta dö emelerinin ta"mîr 
ve tecdîdi ve alt (5) kat ko u larõnõn önlerine malta ta õ fer i ve sõvalarõnõn 
ta"mîriyle badana urulmasõ ve kaldõrõm yapõlmasõ ve üç dört çe menin 
müceddeden in âsõ lüzûmu Zabtiyye Ser-tabîbi (6) " zzetlü Bey tarafõndan 
beyân kõlõnmasõ üzerine e erçi bunlarõn usûlen ke Þ yle bi%l-istîzân irâde-i 
"aliyyesi istihsâl olunduktan sonra ta"mîr ve tesviyesine bed ü mübâ eret (7) 
olunmasõ lâzimeden ise de hasbe%l-mevsim dikkat çekmeksizin ta"mîrât-õ 
mezbûrenin bir an evvel icrâsõ elzem ve ehemm-i umûrdan görünmesine 
mebnî hemân bed ü mübâ eretle tasarrufât-õ (8) mümkineye ri"âyet olunarak 
yirmi altõ bin dört yüz elli guru  masâriß e vücûda getirilmi  ve ol bâbda 

ehremâneti behiyyesiyle muhâbere ve ebniye dâiresi memûrlarõndan (9) 
ta"yîn kõlõnan Hacõ Ali Efendi ma"rifetiyle mezkûr mahaller yegân yegân 
mu"âyene olunarak tanzîm ve irsâl kõlõnmasõna ke f defterinde ta"mîrât-õ 
mezkûrenin yirmi sekiz bin (10) iki yüz doksan be  guru  masâriß e 
vücûda gelece i gösterilüb u hâlde ke ifden bin sekiz yüz kõrk be  guru  
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a a õ masraß a yapõlmõ  olunaca õ anla õlmõ  (11) olaca õna ve bu misillü 
ta"mîrât masâriÞ  tahsîsât-õ zabtiyyenin hâricinde bulunaca õna mebnî 
bunun Hazîne-i Celîleden i"tâsõ veyâhûd emvâl-i merkûmeden olub da 
ashâbõ (12) zuhûr etmemesinden nâ î Bâb-õ Zabtiyyece fürûht olunan ve 
ta"mîrât ve mefrû ât masâriÞ ne kar õlõk tutulan e yâ esmânõnõn tesviyesi 
õkklarõndan kangõsõ (13) muvâfõk rey ve irâde-i "aliyye-i cenâb-õ nezâret-

penâhîleri buyurulur ise mu"âmele-i mukteziyyesi ol vechle îfâ olunmak 
üzere keyÞ yyetin lüzûm-õ istîzânõ Meclis-i dare-i Zabtiyyeden (14) ifâde 
olunarak ol bâbda Emânet-i mü ârünileyhâ ma"rifetiyle icrâ olunan ke f-i 
sânî defteri leffen takdîm kõlõnmõ  olma la iktizâsõnõn emr ve i "ârõnõn 
müsâ"ade-i "aliyye-i cenâb-õ (15) nezâret-penâhîleri erzân buyurulmak 
bâbõnda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 3 Cemâziye%l-evvel 
Sene (1)286 ve fî 30 Temmuz (12)85 (11 A ustos 1869).

( mzâ)

*
(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Bâb-õ Zabtiyye habsnâneleriyle mü temelâtõnõn görünen iddet-i lüzûm 
üzerine ke Þ nden bin sekiz yüz kõrk be  guru  noksânõna olarak yirmi altõ 
bin dört yüz elli guru  masraß a (3) ta"mîr ve termîmi icrâ kõlõndõ õndan ve 
bu misillü ta"mîrât masâriÞ  tahsîsât-õ zabtiyyenin hâricinde bulundu undan 
bunun Hazîne-i Celîleden i"tâsõ veyâhûd emvâl-i mesrûkadan zâhire ihrâc 
(4) ve hõfz olunub da ashâbõ zuhûr etmemesinden dolayõ Bâb-õ Zabtiyyece 
fürûht olunan ve ta"mîrât ve mefrû ât masâriÞ ne kar uluk tutulan e yâ 
esmânõndan tesviyesi istîzânõna dâir (5) Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesinin 
tezkiresi melfûf defter ile berâber "arz ve takdîm kõlõnmõ  ve ta"mîrât-õ 
mebhûse masâriÞ nin zabtiyye tahsîsâtõnõn hâricinde olmasõ ve zikr olunan 
e yâ esmânõndan (6) kar õlõ õ dahi bulunmasõ cihetiyle e yâ-yõ mezkûre 
esmânõnõn Mâliyye Hazînesine îrâd kaydõyla masârifât-õ merkûmenin 
Hazîne-i Celîleden tesviyesinin Mâliyye Nezâret-i Celîlesine havâlesi ve 
Mü îriyyet-i mü ârünileyhâya (7) dahi ma"lûmât verilmesi hakkõnda her 
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ne vechle emr ü fermân hazret-i Mülûkâne eref-sünûh ve sudûr buyurulur 
ise ana göre hareket olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm kõlõndõ 
efendim. Fî 11 Ca. Sene (12)86 (19 A ustos 1869).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki 
(2) Enmele-i zîb-i tekrîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle 
zikr olunan tezkire ve melfûf defter manzûr-õ "âlî-i hazret-i (3) Pâdi âhî 
buyurulmu  ve ber-mûcib-i istîzân e yâ-yõ mezkûre esmânõnõn Mâliyye 
Hazînesine îrâd kaydõyla masârifât-õ merkûmenin (4) Hazîne-i Celîleden 
tesviyesinin Mâliyye Nezâret-i Celîlesine havâlesi ve Mü îriyyet-i 
mü ârünileyhâya dahi ma"lûmât verilmesi (5) müte"alik ve eref-sudûr 
buyurulan emr ü irâde-i seniyye-i hazret-i ehin âhî mantûk-õ münîÞ nden 
olarak mezkûr tezkire ve melfûf defter (6) yine savb-õ sâmî-i Sadâret-
penâhîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i 
veliyyü%l-emrindir. Fî 12 Ca. Sene (12)86 (20 A ustos 1869).
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83125

Zaptiye Hapishanesinde Bulunan Suçlulara Dair            
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 83 ! Sayfa: 556)

(1) Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(2) Devletlü efendim hazretleri
(3) Bi-tevfîk-i te"âlâ sâye-i muvaffâkiyyet-vâye-i hazret-i ehriyârîde 
Bâb-õ Zabtiyyece icrâ olunan te kîlât ve õslâhâtdan muhassenât mutlak 
istihsâl olunmakda bulundu una kable%t-te kîlât habshânenin mevcûdu 
(4) dâimâ mahkûm ve gayr-õ mahkûm bin neferden ziyâde iken imdi 
üç yüz sekseni mahkûm ve yalnõz yüz yirmisi taht-õ istintâkda olunmak 
üzere cümlesi be  yüz nefere kadar tenezzül eylemesi delîl-i kuvvetdir 
(5) buna "arz-õ te ekkürle berâber çünkü der-dest-i istintâk bulunan yüz 
yirmi ki i cinâyât-õ cesîme ashâbõndan olmadõklarõna ve her nasõl olsa 
sõfat-õ insâniyyet ile muttasõf bulunduklarõna mebnî cerâyim-i vâkõ"a-i (6) 
be eriyyeleri münâsebetiyle tûl-i müddet taht-õ istintâkda sürünmelerine 
"adâlet ve merhamet-i seniyye kâil olamayaca õndan dolayõ çâkerlerince u 
hâle dahi hukûmet-i "âdile ân-õ "âlîsine lâyõk dereceye getürülememi  (7) 
nazarõyla bakõlõyor ve u heyetle daha ilerüsüne gidilebilme e e erçi her 
çend çalõ makda ve hattâ Meclis a"zâlarõyla memûrîn-i sâire bu mevsimde 
sâ"at üç buçuk ve nihâyet dörde ah âm (8) sâ"at on ikiye ve ba"zen bire 
kadar i e müdâvemetle u ra õlmakda isede yine kâbil olamõyor bunun 
sebebi Der-Sa"âdet Meclis-i Temyîzi Dâiresinin vüs"ati cihetle i lerinin 
kesreti Heyet-i Meclisin (9) devâm ve gayretine galebe etmesidir ki bu 
sûret bir iki günde mümkini"t-tesviye olan mevâdd-õ "âdiye ve cüziyyeyi 
bile çâresiz bir hayli vakt uzadõyor binâen "aleyh u mü kilâtõn dahi izâlesi 
esbâbõnõn (10) tamâmî-i istikmâline mütâla"a-i kâsõra-i "âcizânemce bir 
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reîs-i sânî ve iki a"zâ ve daha iki er mümeyyiz ve müstantik ve bunlara 
lâzõm olan ketebe ve mukayyidler "ilâve olunarak Heyet-i Meclis ve vesâit-i 
(11) istintâkiyyenin tevsî"iyle bir u"be te kîlinden ba ka çâre-i sehl ve 
serî" bulunamayub bunun icrâsõ hâlinde yevmiyye kõrk elli ve nihâyet 
altmõ dan ziyâde taht-õ istintâkda âdem kalmayaca õndan artõk buna (12) 
hiçbir tarafdan bir diyecek bulunamayaca õna ve Heyet-i mezkûre içün 
ehrî yirmi sekiz bin guru  kadar akçenin lüzûmu olub bu da sâye-i ma"âlî-

vâye-i hazret-i Mülûkânede icrâ olunan usûl-i (13) muntazama-i hüsn-i 
idâre semeresi olmak üzere mahbûsînin azalmasõndan dolayõ habshânenin 
masârif-i rûz-merresinden beher ay otuz yedi bin guru  mütecâviz fazla 
akçe zuhûr ederek bi-mennihî Te"âla (14) u tertîble mahbûsîn azaldõkca 
fazla-i mebhûse bir kat daha tezâyüd edece i cihetle i bu i"tâsõ lâzõm 
gelecek ma"â lar bundan tamâmõyla tesviye olundukdan sonra birçok fazlasõ 
Hazîne-i Celîleye (15) kalaca õ gibi bi%l-farz bu kar uluk olmasa bile Bâb-õ 
Zabtiyyenin dâre-i "Umûmiyyesinden gözedilmekde bulunan tasarrufât-õ 
kâmile i"ânesiyle Hazîne-i Celîleye kat"an yâr olmaksõzõn tahsîsât-õ 
"umûmiyye-i (16) zabtiyyeden dahi tesviye olunaca õna mebnî muvâfõk 
rey-i rezîn "âlî buyuruldu u takdîrde bir heyet-i gayr-õ muntazamada 
olarak mevcûd bulunan habshânelerde u mevsim-i itâda bir takõm "acze 
dûçâr (17) "azâb ve õztõrâb olmamak içün icrâ-yõ muktezâsõnõn savb-õ 
çâkerîye emr ü îhâsõ husûsuna himem-i celîle-i cenâb-õ nezâret-penâhîleri 
mebzûl buyurulmak bâbõnda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 
9 a"bân Sene (12)86 ve fî 1 Te rîn-i sânî Sene (12)85 (13 Kasõm 1869).

( mzâ)

*
(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Sâye-i muvaffakiyyet-vâye-i hazret-i Mülûkânede Bâb-õ Zabtiyyece 
dahi icrâ olunan te kîlât ve õslâhât semeresi olmak üzere mukaddemâ 
habshânede mahkûm ve gayr-õ mahkûm olarak bin neferden ziyâde mevcûd 
iken (3) imdi be  yüz nefere tenezzül edüb bunlarõn içlerinde cinâyet-i 
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cüziyye ashâbõndan olub da li-ecli%l-istintâk mevkûf bulunanlarõn tûl-i 
müddet taht-õ istintâkda kalmalarõ lâyõk olmamasõyla u mahzûrun dahi (4) 
def"i içün heyet-i mevcûde ile bir derece daha tesrî"i rüyet-i umûra çalõ mõ  
ise de kâbil olamadõ õndan îcâbõ lede%t-teemmül bir reîs-i sânî ve iki a"zâ 
ve daha iki er mümeyyiz ve müstantik ve bunlara (5) lâzõm olan ketebe ve 
mukayyidler "ilâvesi ve Heyet-i Meclis ve vesâyit-i istintâkiyyenin tevsî"i 
ile Meclis-i Temyîze bir u"be te kîl kõlõndõ õ hâlde yevmiyye kõrk elli ve 
nihâyet altmõ dan ziyâde (6) taht-õ istintâkda âdem kalmayaca õ ve Heyet-i 
mezkûreye ehrî yirmi sekiz bin guru  kadar akçenin lüzûmu olarak bu da 
mahbûsînin azalmasõndan dolayõ habshânenin masârif-i rûz-merresinden 
(7) beher ay otuz yedi bin guru  mütecâviz fazla akçe zuhûr edüb bundan 
tasarrufât-õ sâireden mezkûr ma"â lar tesviye olundukdan sonra bir çok 
fazlasõ Hazîneye kalaca õ anla õldõ õna binâen (8) icrâ-yõ îcâbõ istîzânõna 
dâir Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesinin tezkiresi leffen "arz ve takdîm 
kõlõnmõ  ve vâkõ"â umûr-õ zâbõtanõn tesrî"-i hüsn-i cereyânõyla lüzûmsuz 
olarak habshânelerde bir takõm (9) "aczenin dûçâr-õ õztõrâb olmamalarõ 
içün Heyet-i mezkûrenin te kîli muvâfõk maslahat ve ma"delet bulunmu  
olma la icrâ-yõ îcâbõnõn Mü îriyyet-i mü ârünileyhâya ve Hazînece 
tesviye-i muktezâsõnõn (10) Mâliyye Nezâret-i Celîlesine havâlesi 
hakkõnda her ne vechle emr ü fermân hazret-i ehin âhî eref-sünûh ve 
sudûr buyurulur ise ana göre hareket olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâverî 
terkîm kõlõndõ efendim. Fî 21 . Sene (1)286 (26 Kasõm 1869).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Hâme-pîrâ-yõ ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle tezkire-i 
merkûme manzûr-õ "âlî-i hazret-i ehin âhî (3) buyurulmu  ve ber-vech-i 
istîzân Heyet-i mezkûrenin te kîli zõmnõnda icrâ-yõ îcâbõnõn Mü îriyyet 
ve Hazînece tesviye-i (4) muktezâsõnõn Nezâret-i mü ârünileyhümâya 
havâlesi eref-sünûh ve sudûr buyurulan emr ü irâde-i seniyye-i hazret-i 

ehriyârî (5) îcâb-õ celîlinden olarak tezkire-i merkûme yine savb-õ sâmî-i 
Sadâret-penâhîlerine i"âde kõlnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân (6) 
hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 22 . Sene (12)86 (27 Kasõm 1869).
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84126

Hapishaneler Müdürlü üne Dair                                     
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 84 ! Sayfa: 558)

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Sâye-i ma"âlî-vâye-i hazret-i Mülûkânede tanzîm olunan Habshâne-i 
"Umûmî Müdîrli ine alay beyi rütbesiyle emîn ve mu"temed birinin ta"yîni 
iktizâ-yõ hâlden bulundu una ve sinîn-i vefîreden beri umûr-õ teftî iyye 
(3) ve zâbõtada istihdâm olunmu  ve el-yevm Bâb-õ Zabtiyyede sõnõf-õ 
evvel tahkîk memûriyyetinde bulunmu  olan Necib Efendi sõfat-õ matlûbe 
ile muttasõf ve usûl ve fürû" hüsn-i inzibât-õ (4) idâreye vâkõf olundu una 
mebnî anõn rütbe-i mezbûre ile zikr olunan müdîrli e icrâ-yõ memûriyyeti 
husûsuna dâir Zabtiyye Mü îriyet-i Celîlesinin tezkiresi "arz ve takdîm 
kõlõnmõ  olma la (5) ber-mûcib-i i "âr mûmâileyhin i bu hidmete ta"yîni 
hakkõnda her ne vechle emr ü fermân cenâb-õ Cihânbânî eref-sünûh ve 
sudûr buyurulur ise ana göre hareket olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâverî 
terkîmine (6) ibtidâr olundu efendim. Fî 11 N. Sene (1)287 (5 Aralõk 1870).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Hâme-ârâ-yõ ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-penâhîleriyle 
mezkûr tezkire me mûl-õ nazar-õ "inâyet-eser hazret-i Mülûkâne (3) 
buyurulmu  ve ber-mûcib-i istîzân mûmâileyhin hidmet-i mezkûreye 
ta"yîni eref-sünûh ve sudûr buyurulan emr ü irâde-i seniyye-i (4) cenâb-õ 
Cihândârî mantûk-õ celîlinden olarak tezkire-i merkûme yine savb-õ sâmî-i 
âsafîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda (5) emr ü fermân hazret-i 
veliyyü%l-emrindir. Fî 12 N. Sene (1)287 (6 Aralõk 1870).
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85127

Hapishane-i Umumide Bulunan Suçlulardan Bazõlarõnõn Affõ 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 85 ! Sayfa: 559)

(1) Karahisarlõ Mehmed gâsõb 
oldu undan Fî 8 Ra. Sene (12)81 
târîhinden i"tibâren bâ-fermân-õ "âlî 
yedi sene müddetle tevkîf olundu u
Müddet-i bâkiyesi: Eyyâm 8 Mâh 5

(3) Çepni karyeli Hõzõro lu Ali 
gâsõb olma la Fî 4 Ca. Sene (12)81 
târîhinden i"tibâren bâ-fermân-õ "âlî 
yedi sene müddetle tevkîf olundu u
Müddet-i bâkiyesi: Eyyâm 4 Mâh 7

(5) Refîki Bolulu Ahmed Kezâlik

(7) Silivrili Agali sârik oldu undan 
Fî Gurre-i Za. Sene (1)284 târîhinden 
i"tibâren bâ-fermân-õ "âlî üç sene 
müddetle tevkîf olundu u
Müddet-i bâkiyesi: Mâh 1

(2) Ta köprülü smail e kõyâ 
oldu undan Fî 27 Z. Sene (12)80 
târîhinden i"tibâren bâ-fermân-õ "âlî 
yedi sene müddetle tevkîf olundu u
Müddet-i bâkiyesi: Eyyâm 27 Mâh 2

(4) Bolulu Hasan gâsõb oldu undan Fî 
11 Muharrem Sene (12)84 târîhinden 
i"tibâren bâ-fermân-õ "âlî dört sene 
müddetle tevkîf oldu u
Müddet-i bâkiyesi: Eyyâm 10 Mâh 3

(6) Bursalõ Dervî  brahim e kõyâ 
oldu undan Fî 25 R. (12)83 târîhinden 
i"tibâren bâ-fermân-õ "âlî be  sene 
müddetle tevkîf olundu u
Müddet-i bâkiyesi: Eyyâm 25 Mâh 6

(8) Talebe Silistreli Ahmed Efendi 
te hîr-i silâh töhmetiyle Fî 15 S. Sene 
(1)285 târîhinden i"tibâren bâ fermân-õ 
"âlî üç sene müddetle tevkîf olundu u
Müddet-i bâkiyesi: Eyyâm 15 Mâh 4

(9) Refîki di er Ahmed Efendi Kezâlik (10) Karahisarlõ Veli A a gâsõb 
oldu undan Fî 8 R. Sene (12)81 
târîhinden i"tibâren bâ-fermân-õ "âlî 
yedi sene müddetle tevkîf olundu u
Müddet-i bâkiyesi: Eyyâm 8 Mâh 6
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(11) Sakõzlõ Punçcu Yani sârik 
oldu undan Fî 9 Za. Sene (12)84 
târîhinden i"tibâren bâ-fermân-õ "âlî 
üç sene müddetle tevkîf olundu u
Müddet-i bâkiyesi: Eyyâm 9 Mâh 1

(13) Marangoz Hüseyin sârik 
oldu undan Fî 23 evval Sene 
(12)83 târîhinden i"tibâren bâ-
fermân-õ "âlî dört sene müddetle 
tevkîf olundu u
Müddet-i bâkiyesi: Eyyâm 23

(15) Kudüslü Sipahio lu Hüseyin 
e kõyâdan oldu undan Fî 19 Z. Sene 
(12)80 târîhinden i"tibâren bâ-fermân-õ 
"âlî yedi sene müddetle tevkîf olundu u
Müddet-i bâkiyesi: Eyyâm 19 Mâh 2

(17) Aksaraylõ Arab Nuri sârik 
oldu undan Fî 14 Za. Sene (12)84 
târîhinden i"tibâren bâ-fermân-õ "âlî üç 
sene müddetle tevkîf olundu u
Müddet-i bâkiyesi: Eyyâm 14 Mâh 1

(12) Edirnekapõlõ Terzi Dimitri sârik 
oldu undan Fî 26 Za. Sene (12)84 
târîhinden i"tibâren bâ-fermân-õ "âlî üç 
sene müddetle tevkif olundu u
Müddet-i bâkiyesi: Eyyâm 26 Mâh 1

(14) Halil Hacõ Mustafa gâsõb 
oldu undan Fî 10 Ca. Sene (12)78 
târîhinden i"tibâren bâ-fermân-õ "âlî 
on sene müddetle tevkîf olundu u
Müddet-i bâkiyesi: Eyyâm 10 Mâh 5

(16) Erzurumlu Hüseyin sârik 
oldu undan Fî 19 evval Sene (12)84 
târîhinden i"tibâren bâ-fermân-õ "âlî 
üç sene müddetle tevkîf olundu u
Müddet-i bâkiyesi: Eyyâm 19

(18) Manastõrlõ Yemandi sârik 
oldu undan Fî 11 Za. (12)84 
târîhinden i"tibâren bâ-fermân-õ "âlî 
üç sene müddetle tevkîf olundu u
Müddet-i bâkiyesi: Eyyâm 14 Mâh 1

Habshâneler dâresi
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*

272

(1) Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(2) Devletlü efendim hazretleri
(3) Habshâne-i "Umûmîde bulunan mücrimînden leffen takdîm kõlõnan 
pusulada muharrerü%l-esâmî e hâsõn müddet-i mahkûme-i cezâiyyelerinin 
hitâmõna az vakt kalmõ  ve bunlar zâten merhamet-i seniyyeye sezâ-vâr 
bir hâl-i perî ânîde bulunmu  olma õn muvâfõk rey-i rezîn merhamet (4) 
karîn-i "âlî buyuruldu u takdîrde emsâli vechle sadaka-i ser- evket-i efser 
hazret-i ehriyârî olmak üzere müddet-i cüziyye-i bakõyyelerinin "afvõ 
husûsuna himem-i "aliyye-i cenâb-õ nezâret-penâhîleri âyân buyurulmak 
bâbõnda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 9 evval Sene 
(1)287 ve fî 20 Kânûn-õ evvel Sene (12)86 (1 Ocak 1871).

*
(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Habshâne-i "Umûmîde bulunan mücrimînden bir kõt"a pusulada 
muharrerü%l-esâmî e hâsõn müddet-i mahkûme-i cezâiyyeleri hitâmõna 
az vakt kalmõ  ve bunlar zâten merhamet-i seniyyeye sezâ-vâr bir hâl-i 
perî ânîde bulunmu  oldu undan (3) emsâli vechle sadaka-i ser- evket-i 
efser hazret-i ehriyârî olmak üzere müddet-i cüziyye-i bakõyyelerinin 
"afvõyla tahliye-i sebîlleri istîzânõna dâir Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesinin 
tezkiresi mezkûr pusula ile berâber (4) "arz ve takdîm kõlõnmõ  ve e hâs-õ 
merkûmenin ekserî sirkat cürmüyle mahbûs olub müddet-i mahkûme-i 
cezâiyyeleri bitmek üzere bulunmu  olmasõyla ber-mûcib-i i "âr 
merkûmunun merhameten ihlâ-yõ sebîlleri husûsunun (5) Mü îriyyet-i 
mü ârünileyhâya havâlesi hakkõnda her ne vechle emr ü fermân hazret-i 
Mülûkâne eref-sünûh ve sudûr buyurulur ise ana göre hareket olunaca õ 
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beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm kõlõndõ efendim. Fî 20 L. Sene (1)287 
(13 Ocak 1871).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle zikr 
olunan tezkire ve pusula manzûr-õ "âlî-i hazret-i (3) Pâdi âhî buyurulmu  ve 
ber-mûcib-i istîzân merkûmunun merhameten ihlâ-yõ sebîlleri husûsunun 
Mü îriyyet-i mü ârünileyhâya (4) havâlesi müte"allik ve eref-sudûr 
buyurulan emr ü irâde-i seniyye-i hazret-i ehin âhî mantûk-õ münîÞ nden 
olarak mezkûr tezkire (5) ve pusula yine savb-õ sâmî-i Sadâret-penâhîlerine 
i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. 
Fî 21 L. Sene (1)287 (14 Ocak 1871).

Habshâneler dâresi
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86128

Sultanahmed Meydanõ!ndaki Hapishane Binalarõnõn Masraß arõ 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 86 ! Sayfa: 561)

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Sultan Ahmed Meydânõ%nda kâin Habshâne-i "Umûmî ittihâz olunan 
ebniyenin tanzîmi içün sarfõ taht-õ irâde-i seniyyede bulunan be  yük guru  
kifâyet etmeyerek mecmû" masârif (3) yedi yük yirmi dokuz bin sekiz yüz 
elli guru a bâli  olmu  ve u hâlde ke Þ nden iki yük yirmi dokuz bin sekiz 
yüz elli guru  fazla akçe sarf edilmi  oldu undan (4) mebla -õ mezbûrun 
dahi seksen altõ senesi in âât tertîbinden olarak Hazîne-i Celîleden tesviyesi 
istîzânõna dâir Mâliyye Nezâret-i Celîlesinin takrîri leffen "arz ve takdîm 
kõlõndõ habshâne-i mezkûrun (5) ve müteferri"âtõnõn ol vechle tanzîmi 
dâre-i Zabtiyyece muhassenâtdan olarak sarf edilen akçenin müfredâtõ ise 

Zabtiyye Mü îrli inin taht-õ tasdîkinde bulundu una ve bu misillü ebniye-i 
cesîme in âât (6) ve ta"mîrâtõnõn ibtidâ-yõ emrde tahmîn edilen masâriÞ n 
tezâyüd ve tenâkus etmesi emr-i tabî"î olarak fazla-i mebhûse dahi yapõlan 
i e nisbetle istiksâr olunacak derecede olmadõ õna binâen (7) ber-mûcib-i 
takrîr Hazînece îfâ-yõ muktezâsõnõn Nezâret-i mü ârünileyhâya havâlesi 
hakkõnda her ne vechle emr ü fermân hazret-i Mülûkâne eref-sünûh ve 
sudûr buyurulur ise ana göre hareket olunaca õ beyânõyla (8) tezkire-i 
senâverî terkîm olundu efendim. Fî 23 Za. Sene (12)87 (14 ubat 1871).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Enmele-i zîb-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafânaleriyle zikr 
olunan takrîr manzûr-õ "âlî-i hazret-i ehin âhî (3) buyurulmu  ve husûs-õ 

128  BOA, . DH, 627-43626
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ma"rûzun ber-vech-i istîzân Hazînece îfâ-yõ muktezâsõnõn Nezâret-i 
mü ârünileyhâya havâlesi (4) eref-sünûh ve sudûr buyurulan emr ü irâde-i 
seniyye-i hazret-i ehriyârî îcâb-õ celîlinden olarak mezkûr takrîr (5) yine 
savb-õ sâmî-i Sadâret-penâhîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü 
fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 24 Za. Sene (12)87 (15 ubat 1871).

Habshâneler dâresi
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87129

Hapishane-i Umumide Cezasõnõn Üçte kisini Tamamlayan Otuz Yedi 
Ki inin Affõ (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 87 ! Sayfa: 562)

(1) Makâm-õ Celîl-i Hazret-i Sadâret-penâhîye

Numero

100

(2) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki 
(3) Habshâne-i "Umûmîde ve Bâb-õ Zabtiyye Habshânesinde bulunan 
mücrimîn-i mahkûmeden müddet-i mahkûmeleri sülüsânõnõ ikmâl etmi  
olanlarõn esâmîsini mübeyyin tanzîm olunan iki kõt"a defter leffen "arz ve 
takdîm kõlõnmõ  (4) ve her hâlde icrâ-yõ iktizâsõ vâbeste-i irâde-i merâhim-
"âde-i cenâb-õ vekâlet-penâhîleri bulunmu  olma õn ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 29 Ramazan Sene (12)88 ve fî 29 Te rîn-i 
sânî Sene (12)87 (11 Aralõk 1871).

( mzâ)

129  BOA, . DA, 10-304
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*

Muhâkemât-õ Cezâiyye Dâiresinden 

828

(1) Bâb-õ Zabtiyye Habshânesinde ve Habshâne-i "Umûmîde bulunan 
ve müddet-i mahkûmelerinin sülüsânõnõ ikmâl etmi  olan mücrimînin 
esâmîsini mübeyyin tanzîm olunan iki kõt"a defterin gönderildi ine dâir 
Umûr Zabtiyye (2) Nezâret-i Celîlesinin Dîvân-õ Ahkâm-õ "Adliyye%ye 
havâle buyurulan 29 Ramazan Sene (1)288 (12 Aralõk 1871) târîhli ve 
yüz numerolu tezkiresiyle zikr olunan defterler Muhâkemât-õ Cezâiyye 
Dâiresinde lede%l-mütâla"a zikr olunan (3) defterlerden biri habs cezâsõyla 
mahkûm elli yedi nefer müttehimîne dâir olub bunlar haklarõnda 
olan mu"âmelât-õ dâire-i mezûniyyeti dâhilinde olmasõyla Nezâret-i 
mü ârünileyhâca icrâ olunmu  ve di er defterde muharrer (4) otuz yedi 
nefer mücrimînin müddet-i cezâiyyeleri Dîvân-õ Ahkâm-õ "Adliyyece 
tasdîk olundu u kuyûddan anla õlõb fakat bu makûlelerin sülüsân 
müddetlerini ikmâl eyleyenlerinin "afv ve õtlâklarõ hakkõnda kânûnen (5) 
mesâ  bulunmamõ  ve bu hâlde e hâs-õ merkûmenin mazhar-õ "afv olmalarõ 
irâde-i seniyyeye vâ-beste bulunmamõ  idü i tezekkür olunma la ol bâbda 
emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 6 Zi%l-hicce Sene (1)288 ve 
fî 2 ubat (1)287 (14 ubat 1872).

(Mühür)

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri 
(2) Dîvân-õ Ahkâm-õ "Adliyye Muhâkemât-õ Cezâiyye Dâiresinin melfûf 
defterler ile berâber "arz ve takdîm kõlõnan müzekkiresinde münderic 
oldu u vechle Bâb-õ Zabtiyye Habshânesinde ve mahbes-i (3) "umûmîde 

Habshâneler dâresi
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bulunub müddet-i mahkûmelerinin sülüsânõnõ ikmâl etmi  ve bir takõmõ 
haklarõnda Zabtiyye Nezâret-i Celîlesi tarafõndan hasbe%l-mezûniyye 
mu"âmelât-õ lâzime îfâ olunmu  olan müttehimîn (4) ve mücrimînden otuz 
yedi neferin "afv ve õtlâklarõ vâbeste-i irâde-i seniyye-i cenâb-õ Pâdi âhî 
idü i tezekkür edilmi  ise de ol bâbda emr ü fermân ma"âlî-"unvân hazret-i 

ehin âhî her ne sûretle (5) müte"allik ve eref-sudûr buyurulur ise hükm-i 
celîli icrâ olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm kõlõndõ efendim. Fî 
16 Zi%l-hicce Sene (1)288 (26 ubat 1872).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki 
(2) Resîde-i dest-i tevkîr olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle mezkûr 
defterler ve müzekkire manzûr-õ merâhim-nü ûr hazret-i (3) Pâdi âhî 
buyurulmu  ve tezekkür ve istîzân olundu u vechle e hâs-õ merkûmenin 
"afv ve õtlâklarõ müte"allik (4) ve eref-sünûh buyurulan emr ü fermân 
"inâyet-ni ân cenâb-õ Tâcdârî mantûk-õ münîÞ nden olarak evrâk-õ ma"rûza 
(5) yine savb-õ sâmî-i vekâlet-penâhîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda 
emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 17 Zi%l-hicce Sene (1)288 (27 

ubat 1872).
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88130

Hapishane-i Umumide Tutuklu Bazõ Suçlularõn Tahliye Sebepleri 
Hakkõnda (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 88 ! Sayfa: 564)

(1) Huzûr-õ "Âlî-i Cenâb-õ Sadâret-penâhîye

371

(2) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(3) Habshâne-i "Umûmîde mevkûf mücrimînden sülüsân müddetlerini 
ikmâl etmi  olan kõrk iki neferin müddet-i bakõyyelerinin "afvõyla emsâli 
misillü "îd-i sa"îd-i fõtra hürmeten tahliye-i sebîlleri zõmmõnda esâmî (4) 
ve keyÞ yyâtõnõ mübeyyin habshâne müdîrli inden tanzîm ve i"tâ kõlõnan 
defter leffen "arz ve takdîm kõlõnmõ  ve bunlarõn dahi emsâllerinin görmü  
olduklarõ lutf ve "âtõfetden hissedâr edilmeleri mütevakkõf emr ü fermân 
(5) merhamet-beyân cenâb-õ vekâlet-penâhîleri bulunmu  olma la kâtõbe-i 
ahvâllere emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 20 Ramazan Sene 
(12)89 ve fî 9 Te rîn-i sâni Sene (12)88 (21 Kasõm 1872).

( mzâ)

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri 
(2) Habshâne-i "Umûmîde mevkûf mücrimînden müddet-i mahkûmelerinin 
sülüsânõnõ ikmâl etmi  olan kõrk iki neferin ser ma"âlî-efser hazret-i 
Pâdi âhîye sadakaten ve "îd-i sa"îd-i fõtra hürmeten "afv-õ (3) müddet-i 

130  BOA, . DH, 659-45872
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bakõyyeleriyle tahliye-i sebîlleri hakkõnda Zabtiyye Mü îrî Devletlü Pa a 
hazretlerinin tezkiresi melfûf defter ile berâber "arz ve takdîm olunma la 
ol bâbda emr ü fermân merhamet-beyân hazret-i Pâdi âhî (4) her ne sûretle 
eref-sünûh ve sudûr buyurulur ise muktezâ-yõ münîÞ  icrâ olunaca õ 

ifâdesiyle tezkire-i senâverî terkîm kõlõndõ efendim. Fî 26 N. Sene (1)289 
(27 Kasõm 1872).

(Yatay kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Enmele-i pîrâ-yõ ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i vekâlet-
penâhîleriyle evrâk-õ ma"rûza me mûl-õ nigâh-õ merhamet-iktinâh cenâb-õ 

ehriyârî (3) buyurulmu  ve ber-mûcib-i istîzân zikr olunan kõrk iki neferin 
"afv-õ müddet-i bakõyyeleriyle tahliye-i sebîlleri müte"allik ve eref-sudûr 
buyurulan (4) emr ü fermân "inâyet-"unvân hazret-i Tâcdârî mantûk-õ 
celîlesinden olarak evrâk-õ mebhûse yine savb-õ sâmî-i âsafânelerine i"âde 
kõlõnmõ  (5) olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 
27 N. (1)289 (28 Kasõm 1872).
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13189132

Umumi Hapishanede Tutuklu Bulunan 94 Suçlunun Ramazan Bayramõ 
Hürmetine Affõ (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 89 ! Sayfa: 566)

Mühimme

Evrak 
Numerosu

Müsveddî 
smi

Tesvîdi Târîhi Tebyîzi Târîhi
Zabtiyye 

Mü îriyyet-i 
Celîlesine

"Umûm 
Numerosu

371
374

6 L. Sene (12)89 
(7 Aralõk 1872)

Fî 7 L. Sene 
(12)89 

(8 Aralõk 1872)
6 6

(1) Habshâne-i "Umûmîde 
mevkûf mücrimînden müddet-i 
mahkûmelerinin sülüsânõnõ 
ikmâl etmi  olan doksan dört 
neferin ser-ma"âlî-efser hazret-i 
(2) Pâdi âhîye sõdkaten ve 
"îd-i sa"îd-i fõtra hürmeten 
"afv-õ müddet-i bakõyyeleriyle 
tahliye-i sebîllerine ehri 
Ramazanõn yirmi ve yirmi ikisi 
târîhleri ve üçyüz (3) yetmi  
bir ve yetmi  dört rakamlarõ ile 
murakkamen alõnan iki kõt"a 
tezkire-i mü îrîleri üzerine bi%l-
istîzân irâde-i merhamet-"âde-i 
hazret-i ehriyârî müte"allik 
(4) ve eref-sudûr buyurulmu  
ve mücrimîn-i merkûmenin 
esâmîsini mübeyyen gönderilen 
savb-õ devletlerinden gelmi  
olan iki kõt"a defter merbûten 
i"âde kõlõnmõ  olma õn icrâ-yõ 
(5) îcâbõna himmet buyuruldu. 
Fî 7 L. Sene 1289 (8 Aralõk 
1872).131

131 Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr. 
132  BOA, A. MKT. MHM, 443-13
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90133

Hapishane-i Umumide Tevkif Bulunan Sarraf Kostaki!nin Lefko a!ya 
Gönderilmesi Hakkõnda (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 90 ! Sayfa: 567)

Muhâkemât-õ Cezâiyye Dâiresinden
124

(1) Altõncõ Kostaki nâm kimesnenin bilâ-hükm dört seneden berü 
taht-õ tevkîfde bulundu undan ve ziyâde hastalandõ õndan bahsle tabîb 
ma"rifetiyle bi%l-mu"âyene iktizâsõnõn icrâsõnõ müsted"î Dîvân-õ Ahkâm-õ 
"Adliyyeye havâle buyurulan (2) "arz-õ hâli Muhâkemât-õ Cezâiyye 
Dâiresinde mütâla"a ve kuyûda mürâca"at olundukda merkûmun Prizren 
Vâlîsi Devletlü Hüsnü Pa a hazretlerinin Zabtiyye Mü îrlikleri hengâmda 
seksen be  senesi Cemâziye%l-evvelîsinin (3) altõncõ günü bi%t-tevfîk el-
yevm Habshâne-i "Umûmîde mahbûs bulundu u Zabtiyye Nezâret-i 
Behiyyesiyle 24 S. Sene (12)90 (23 Nisan 1873) târîhinde cereyân eden 
muhâbere cevâbõndan anla õlmõ  ve merkûm Mahâkim-i Nizâmiyyeden 
birinin (4) hükmü üzerine bir töhmet-i "âdiye ile habs olunmayub ba"zõ 
ahvâl-i mahsûsadan dolayõ sûret-i fevka%l-"âdede tevkîf edilmi  oldu u 
cihetle istid"â-yõ vâki" hakkõnda Muhâkemât-õ Cezâiyye Dâiresince (5) 
bir ey denilmeyib icrâ-yõ îcâbõ rey-i "âlîye menût oldu una dâir 3 Rebî"ü%l-
evvel Sene (12)90 (1 Mayõs 1873) târîhinde müzekkire verilmi  ve Dâire-i 
mezbûre münhasõran Mahâkim-i Nizâmiyyede rüyet ve hükm olunan (6) 
cürm ve cinâyet mâddelerini temyîzen rüyeten memûr olub bu misillü 
mevâdda rey vermekle gayr-õ mükellef bulunmu  oldu undan merkûmen 
zabtiyyece sebeb-i tevfîki her ne ise ana göre îcâb-õ (7) ma"delenin icrâsõ 
rey-i "âlîye menût bulunmu dur emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. 
Fî 15 Safer Sene (12)91 ve fî 21 Mart Sene (12)90 (2 Nisan 1874).

(Mühür)

133  BOA, A. MKT. MHM, 476-27
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91134

Büyük Cami Avlusunda Bulunan Bir Çocu un 
Hapishane-i Umumide Açõlan Mektebe Konulmasõ                                            
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 91 ! Sayfa: 568)

Numero

495

(1) Sultan Selim garbõnda Camcõ Çe mesi civârõnda sâkin müteveffâ Zenci 
Ferhad%õn o lu oldu u ifâde edilen (2) on iki ya õnda sak nâm çocuk 
i bu gece Büyük Câmi"i erîf havlusunda durmakda oldu u görülerek (3) 
çevrilib getirilmi  olma la icrâ-yõ iktizâsõ zõmnõnda zabtiyyeye terfîkan 
mutasarrõß õk cânib-i "âlîsine i"zâm kõlõndõ (4) ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 25 Za. Sene (12)91 (3 Ocak 1875).

(Mühür)

(5) Böylece Zâbõta Memûriyyet-i "Aliyyesine gönderilmek üzere nöbetci 
zâbitine. Fî 26 Za. Sene (12)91 (4 Ocak 1875).

( mzâ)

(6) Teftî  Müdîriyyet-i "Aliyyesine tevdî" kõlõndõ. Fî 23 Kânûn-õ evvel 
Sene (12)90 (4 Ocak 1875).

(Mühür)

134  BOA, ZB, 6-26
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2221

(7) Garîb ve bî-kes bulundu unu ifâde eyledi i cihetle bu makûlelere 
mahsûs mahallde (8) iskân edilmek üzere Habshâne-i "Umûmî Müdîriyyet-i 
"Aliyyesine havâle (9) buyurulmak üzere i"âde kõlõndõ. Fî 23 Kânûn-õ evvel 
Sene (1)290 (4 Ocak 1875).

(Mühür)

(10) Habshâne-i "Umûmî Müdîri " zzetlü Miralay Necib Bey Efendi%ye 
tevdî" kõlõndõ. Fî 23 Kânûn-õ evvel Sene (12)90 (4 Ocak 1875).

(Mühür)

(11) Bu misillü bî-kes çocuklarõn iskâniçün mahall-i mahsûs olmayõb 
merkûm Habshâne-i "Umûmîde gü âd olunan mektebe konulmak îcâb 
eyledi i (12) sûretde îfâ-yõ muktezâsõ husûsunun evvel emirde Meclis-i 
dâreye havâlesi iktizâ eder. Fî 26 Zi%l-ka"de Sene (12)91 (4 Ocak 1875).

(Mühür)

Meclis-i dâreye Fî 23 Kânûn-õ evvel Sene (12)90 (4 Ocak 1875).
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92135

Fukara Çocuklarõn Umumi Hapishanede Tahsis Edilen 
Daireye Konulmasõ ve Masraß arõnõn Kar õlanmasõ                    
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 92 ! Sayfa: 569)

579

(1) Zabtiyye Nezâret-i Celîlesinin 5 Zi%l-hicce Sene (12)92 (2 Ocak 1876) 
târîhinde ûrâ-yõ Devlete havâle buyurulan tezkiresi lede%l-kõrâe meâli 
zukaklarda kalub "asâkir-i zabtiyye kollarõ tarafõndan toplanõlan bir takõm 
(2) bî-kes ve öksüz sõbyân Habshâne-i "Umûmî derûnunda tahsîs edilen 
dâirede iskân edilerek mahbûsîn içün tabh edilen it"ameden birer mikdâr 
ey i"tâsõyla i"â e (3) ve gardiyanlarõn eski ya murluklarõndan elbise 

yapdõrõlarak iksâ olunmakda ve bir hoca ta"yîn olunarak emr-i ta"lîm ve 
terbiyelerine bakdõrõlmakda ise de mezkûr habshânece (4) mevzû" olan 
kâ"ide îcâbõnca mekûlât masâriÞ  yevmiyye jurnallerinde görülen mevcûda 
göre dirhem hesâbõyla yedirildi i cihetle sõbyâna verilen it"amenin (5) 
dahi bi%t-tab" mahbûsîn sõrasõnda bu jurnallere idhâline ve mevcûd eski 
ya murluk kalmadõ õ cihetiyle bunlar içün müceddeden elbise i"mâline 
mecbûriyyet hâsõl olub bu sõbyânõn (6) mikdârõ otuz neferi tecâvüz etdi i 
ve bunlarõn mekûlât ve melbûsât ve levâzõm-õ sâireleri masâriÞ yle hoca ve 
bir nefer hidmetci ma"â larõnõn ehriyyesi iki bin be  yüz (7) guru a bâli  
olmakda idü i cihetle ma"â ât ve masârif-i mezkûreye tahsîsen senevî otuz 
bin guru un habshâne-i mezkûr tahsîsâtõ miyânõnda deverân etdirilmesi (8) 
istîzânõndan "ibâretdir.

(9) ktizâsõ lede%l-mülâhaza bu makûle bî-kes etfâlin nazar-õ yâr ü a yâra 
kar u zukaklarda teseül ve geceleri bir takõm "arsalar derûnunda beytûtet 
eylemeleri ân-õ Saltanat-õ Seniyyeye (10) lâyõk olmayaca õndan sâye-i 
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merâhim-vâye-i cenâb-õ ehin âhîde etfâl-i merkûmenin mezellet ve 
sefâletden vikâyesi emrinde Nezâret-i mü ârünileyhânõn tedbîri yolunda 
görünmü  (11) ve tahsîsi istenilen akçe istiksâr olunacak derecede 
görülememi  idü ine binâen ber-mûcib-i istîzân îfâ-yõ muktezâsõyla 
berâber etfâl-i merkûmenin kemâ-kân ta"lîm ve terbiyelerine (12) ve 
içlerinde "alîl ve marîz bulunanlarõn emr-i tedâvîlerine dikkat ve i"tinâ 
kõlõnmasõ husûsunun Nezâret-i mü ârünileyhâya havâlesi ve Hazînece 
tesviye-i muktezâsõnõn Mâliyye Nezâret-i Celîlesine (13) i "ârõ tezekkür 
olunmu  ise de emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 18 Zi%l-hicce 
Sene (1)292 ve Fî 4 Kânûn-õ sânî Sene (1)291 (16 Ocak 1876).

(Mühürler)

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Der-Sa"âdet sokaklarõnda dûçâr-õ mezellet ve sefâlet olan fukarâ 
çocuklarõ zâbõta ma"rifetiyle götürüldükçe Habshâne-i "Umûmîde tahsîs 
edilen dâireye konuldu undan bunlarõn (3) mekûlât ve elbisesi masâriÞ  
ile ta"lîm ve terbiyeleri içün ta"yîn kõlõnan hoca ve hidmetci ma"â larõna 
kar uluk olmak üzere senevî otuz bin guru  tahsîsi hakkõnda (4) Zabtiyye 
Nezâret-i Celîlesinin i "ârõ üzerine ûrâ-yõ Devletden kaleme alõnan 
mazbata leffen "arz ve takdîm kõlõndõ vâkõ"â o makûle bî-vâyegân etfâlin 
sâye-i merâhim-vâye-i âhânede (5) tarîk-i sefâletden kaldõrõlarak infâk 
ve i"â eleri umûr-õ hayriyyeden ve ân-õ "âlî iktizâsõndan olub bunlarõn 
mevcûdu ise dâimâ otuzu tecâvüz etmedi i ve masârif-i ma"rûzaya (6) 
tahsîs gösterilen otuz bin guru un Habshâne-i "Umûmî muhassasât-õ 
seneviyyesi miyânõnda deverân etdirilece i dahi anla õlmõ  olma la ber-
mûcib-i mazbata îfâ-yõ muktezâsõnõn (7) Mâliyye ve Zabtiyye Nezâret-i 
Celîlelerine havâlesi husûsunda her ne vechle emr ü fermân cenâb-õ 
Mülûkâne eref-rîz-i sahîfe-i sünûh ve sudûr buyurulur ise mantûk-õ "âlîsi 
icrâ olunaca õ ifâdesiyle (8) tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim. Fî 
26 Z. Sene (12)92 (23 Ocak 1876).
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(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-i çâker-i kemîneleridir ki
(2) Esâbi"-i zîb-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-penâhîleriyle 
mazbata-i ma"rûza manzûr-õ merâhim-nü ûr hazret-i ehriyârî (3) 
buyurulmu  ve bu sûret-i becâ ise de ta"yîn olunan mahallin münâsib 
olmamasõ cihetiyle tebdîli eref-sünûh (4) ve sudûr buyurulan emr ü 
fermân mekârim- ân cenâb-õ Mülûkâne îcâb-õ "âlîsinden olarak mazbata-i 
merkûme yine savb-õ sâmî-i (5) âsafîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda 
emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 27 Z. (12)92 (24 Ocak 1876).

Habshâneler dâresi
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93136

Hapishane-i Umumi Parmaklõklarõyla Bazõ Binalarõn Tamiri Hakkõnda 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 93 ! Sayfa: 571)

79

(1) Habshâne-i "Umûmî içün mübâya"a olunan hatabõn hõfzõna mahsûs 
mahallin a aç parmaklõklarõyla hammâm dâiresinde bulunan kafes ve 
matbah ocaklarõ ve ba"zõ ko u larla sõbyân mektebi ve sâirenin (2) ve evrâk 
mahzeninin icrâ-yõ ta"mîri hakkõnda Zabtiyye Nezâret-i Celîlesi makâmõnõn 
fî 13 Zi%l-ka"de Sene (12)93 (30 Kasõm 1876) târîhiyle müverrah ve iki yüz 
doksan dokuz ve üç yüz bir rakamlarõyla murakkam vârid (3) olan iki kõt"a 
tezkiresi üzerine Nezâret-i mü ârünileyhâ ile muhâbereye hâvî tezkire-i 
sâmiyye ûrâ-yõ Devlete havâle buyurulma la Mülkiyye Dâiresinde kõrâat 
olundu.

(4) Nezâret-i mü ârünileyhânõn hulâsa-i i "ârâtõnda mârrü%z-zikr 
parmaklõk ve hammâm dâiresinde bulunan kafes ile matbah ocaklarõ ve 
câme- ûyhâne ve ba"zõ ko u  ve odalarla sõbyân mektebi (5) sõvalarõ ve 
devâirin noksân olan câmlarõnõn ve kiremid akdarmasõ gibi ta"mîrâtõn be  
bin yedi yüz on dört ve evrâk mahzeni in ââtõnõn dahi on dört bin (6) guru  
masraß a vücûda gelece i "inde%l-ke f anla õlmõ  oldu u beyânõyla icrâ-yõ 
îcâbõ istîzân olunub ol bâbda Mâliyye Nezâret-i Celîlesiyle bi%l-muhâbere 
gelen cevâbda Bâb-õ Zabtiyyeye müte"allik (7) her nev" in âât ve ta"mîrât 
masâriÞ  tahsîsâtõ dâhilinde tesviye olunmakda bulundu u cihetle Hazînece 
bu bâbda bir ey denilemeyece i beyân kõlõnmõ dõr.

(8) Revi -i i "âr hükmünce ta"mîrât-õ mezkûrenin icrâsõ taht-õ lüzûmda 
olub masârif-i mezkûrenin Bâb-õ Zabtiyye tahsîsâtõ miyânõnda tesviyesi 
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mukarrer bulunmu  olma la kâ"ide-i tasarruÞ yyeye (9) bi%r-re"âya 
mikdâr-õ ke Þ nden noksân masraß a vücûda getirilmesine ikdâm ve gayret 
olunmak üzere ber-mûcib-i istîzân mahall-i mezkûrenin icrâ-yõ ta"mîrâtõ 
zõmnõnda Nezâret-i mü ârünileyhâya (10) mezûniyyet i"tâsõ bi%t-tezekkür 
ke f defteri leffen takdîm kõlõnma õn ol bâbda emr ü fermân hazret-i men 
lehü%l-emrindir. Fi 20 Rebî"ü%l-evvel Sene (1)294 ve fî 24 Mart Sene 
(1)293 (5 Nisan 1877).

(Mühürler)

*

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Habshâne-i "Umûmî hatab mürettebâtõnõn hõfzõna mahsûs mahallin 
parmaklõklarõyla sâir ebniyenin tesviye-i masârif ta"mîriyyesi istîzânõna 
dâir Zabtiyye Nezâret-i Celîlesinin i "ârõ üzerine Mâliyye Nezâret-i 
Celîlesiyle bi%l-muhâbere ûrâ-yõ Devlet Mülkiyye Dâiresinden (3) tanzîm 
olunan mazbata ke f defteriyle berâber "arz ve takdîm kõlõndõ meâlinden 
müstebân oldu u vechle ta"mîrât-õ mezkûrenin be  bin yedi yüz on dört 
ve yapõlacak evrâk mahzeninin dahi on dört bin guru  masraß a vücûda 
(4) gelece i ve masârif-i merkûmenin zabtiyye tahsîsâtõ miyânõnda 
tesviyesi mümkün olaca õ anla õldõ õndan kâ"ide-i tasarruÞ yyeye bi%r-
re"âya mikdâr-õ ke Þ nden noksân masraß a vücûda getirilmesine ikdâm ve 
gayret olunmak üzere mahall-i mezkûrenin (5) ta"mîr ve tanzîmi zõmnõnda 
Nezâret-i mü ârünileyhâya mezûniyyet i"tâsõ tezekkür olunmu  olma la ol 
bâbda her ne vechle irâde-i seniyye-i cenâb-õ Pâdi âhî müte"allik ve eref-
sudûr buyurulur ise mantûk-õ münîÞ  infâz edilece i beyânõyla tezkire-i 
senâverî terkîm olundu efendim. Fî 5 R. Sene (12)94 (19 Nisan 1877).

Habshâneler dâresi
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(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i vekâlet-penâhîleriyle 
evrâk-õ ma"rûza manzûr-õ evket-mevfûr (3) hazret-i Pâdi âhî buyurulmu  
ve mahall-i mezkûrenin ber mûcib-i istîzân ta"mîr ve tanzîmi zõmnõnda 
Nezâret-i mü ârünileyhâya (4) mezûniyyet i"tâsõ müte"allik buyurulan 
irâde-i seniyye-i cenâb-õ Tâcdârî îcâb-õ celîlinden olarak evrâk-õ merkûme 
(5) savb-õ "âlî-i hõdîvânelerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü 
fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 6 R. Sene (12)94 (20 Nisan 1877).
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94137

Hapishane-i Umumi Müdürlü ü                                    
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 94 ! Sayfa: 573)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Habshâne-i "Umûmî Müdîri Alay Beyi Ali Bey%in vukû"-õ vefâtõna 
mebnî tasarruf kâ"idesine ri"âyeten alay beyli i ta"yînâtõ kat" olunarak 
zabtiyye tahsîsâtõnõn "askerî kõsmõ (3) miyânõnda mukayyed olan ehrî iki 
bin sekiz yüz elli guru  ma"â õnõn memûriyyet kõsmõna "ilâveten tahsîsiyle 
doksan dört senesi Nisan%õnõn yirmi yedinci gününden i"tibâren (4) 
müdîriyyet-i mezkûreye mu"âvinli inde bulunub istikâmeti mücerreb ve 
kifâyet liyâkati müsellem olan Rif"atlü Osman Efendi%nin ta"yîni husûsuna 
müsâ"ade-i celîle-i cenâb-õ Sadâret-penâhîleri (5) âyân buyurulmak 
bâbõnda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 28 Cemâziye%l-evvel 
Sene (12)95 ve Fî 18 Mayõs Sene (1)294 (30 Mayõs 1878).

( mzâ)

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Habshâne-i "Umûmî Müdîri Alay Beyi Ali Bey%in vukû"-õ vefâtõna 
mebnî tasarruf kâ"idesine ri"âyeten alay beyli i ta"yînâtõ kat" olunarak 
yalnõz zabtiyye tahsîsâtõnõn "askerî kõsmõ miyânõnda mukayyed ma"â õ olan 
iki bin sekiz yüz (3) elli guru  memûriyyet kõsmõna naklen ve doksan dört 
senesi Nisan%õnõn yirmi yedinci gününden i"tibâren tahsîs ve i"tâ olunmak 
üzere mu"âvinli inde bulunub istikâmeti mücerreb ve kifâyet ve liyâkati 
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müsellem olan Osman Efendi%nin mezkûr müdîrli e (4) ta"yîni ifâdesine 
dâir Zabtiyye Nezâretinin tezkiresi leffen "arz ve takdîm kõlõnmõ  olma la 
ol bâbda her ne vechle irâde-i seniyye-i cenâb-õ ehriyârî eref-sünûh ve 
sudûr buyurulur ise mantûk-õ münîÞ  îfâ olunur efendim. Fî Selh-i Ca. Sene 
(1)295 (1 Haziran 1878).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i vekâlet-penâhîleri 
tezkire-i ma"rûza ile berâber manzûr-õ Hümâyûn (3) hazret-i Mülûkâne 
buyurulmu  ve ber-mûcîb-i istîzân alay beyli i ta"yînâtõ kat" olunarak 
târîh-i mezbûrdan i"tibâren (4) muharrerü%l-mikdâr ma"â  tahsîsiyle 
mûmâileyh Osman Efendi%nin mezkûr müdîrli e ta"yîni eref-müte"allik 
buyurulan irâde-i (5) seniyye-i cenâb-õ Cihânbânî mantûk-õ münîÞ nden 
olarak tezkire-i mezkûre savb-õ sâmî-i hõdîvîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la 
(6) ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Gurre-i C. Sene 
(1)295 (2 Haziran 1878).
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95138

Asakir-i Zaptiye Efradõndan Küçük Suç leyenlerin Tutuklanmasõ 
çin Hapishane-i Umumide Bir Ko u  n asõ Hakkõnda      

(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 95 ! Sayfa: 574)

944

(1) Zabtiyye Nezâret-i Celîlesinin ûrâ-yõ Devlete havâle buyurulan 16 
evval Sene (12)95 ve 1 Te rîn-i evvel Sene (12)94 (13 Ekim 1878) târîh 

ve yüz kõrk altõ numerolu tezkiresiyle melfûf ke f defteri ve münâkasa 
pusulasõ Mâliyye Dâiresinde kõrâat olundu (2) meâli "asâkir-i zabtiyye 
efrâdõndan cünha-i vâkõ"alardan dolayõ tevkîÞ  iktizâ edenler içün 
Habshâne-i "Umûmîde tahsîs edilen odanõn "adem-i kifâyetine mebnî 
mezkûr habshânenin mahkûmiyyet dâiresinin parmaklõ õ hâricinde 
bulunan (3) kebîr duvârõn önüne bir ko u  in â olunmak üzere ke f ve 
münâkasasõ bi%l-icrâ otuz üç bin be  yüz guru da Tikfoz Kalfa "uhdesinde 
takarrür etmi  oldu u beyânõyla mebla -õ mezbûr doksan dört senesi (4) 
in âât ve ta"mîrât tertîbinden tesviye olunmak üzere in âsõna mezûniyyet 
i"tâsõ istîzânõnõ mutazammõndõr.

(5) Sûret-i i "âra nazaran mezkûr ko u un in âsõ lüzûm tahtõnda bulundu u 
ve ke f ve münâkasasõnõn nizâmõ dâiresinde cereyân eyledi i anla õlmõ  
oldu undan metânet ve rasânetine i"tinâ kõlõnmak ve müte"ahhid merkûm ile 
(6) olunan mukâvele ahkâmõna ri"âyet edilmek üzere zikr olunan ko u un 
ol mikdâr masraß a in âsõyla masârif-i vâkõ"asõnõn tertîb-i mezbûrdan 
tesviyesi husûsunun Nezâret-i mü ârünileyhâya havâlesi (7) bi%t-tezekkür 
mezkûr ke f defteriyle münâkasa pusulasõ leffen takdîm kõlõndõ ol bâbda 
emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 3 Zi%l-ka"de Sene (1)295 ve 
fî 18 Te rîn-i evvel Sene (1)294 (30 Ekim 1878).

(Mühürler)
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*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) ûrâ-yõ Devlet Mâliyye Dâiresinden kaleme alõnõb melfûfuyla berâber 
"arz ve takdîm kõlõnan mazbata meâlinden müstebân oldu u vechle 
"asâkir-i zabtiyye efrâdõndan olub cünha-i vâkõ"alarõndan dolayõ (3) tevkîÞ  
iktizâ edenler içün Habshâne-i "Umûmîde tahsîs edilen odanõn "adem-i 
kifâyetine mebnî mezkûr habshânenin mahkûmiyyet dâiresinin parmaklõ õ 
hâricinde bulunan kebîr dîvârõn (4) önüne bir ko u  yapõlmasõ lâzõm 
gelmi  ve ke f ve münâkasasõ bi%l-icrâ otuz üç bin be  yüz guru  masraf ile 
in âsõ müte"ahhidi "uhdesinde takarrür etmi  oldu undan (5) metânet ve 
rasânetine i"tinâ kõlõnmak ve müte"ahhid-i merkûm ile olunan mukâvele 
ahkâmõna ri"âyet edilmek üzere mezkûr ko u un hemân in âsõ ve mebla -õ 
mezbûrun doksan dört (6) senesi in âât ve ta"mîrât tertîbinden tesviyesi 
husûsunun Zabtiyye Nezâretine havâlesi tezekkür kõlõnmõ  olma la 
ol bâbda her ne vechle irâde-i seniyye-i hazret-i Pâdi âhî müte"allik ve 
eref-sudûr (7) buyurulur ise infâz hükm-i celîline mübâderet olunaca õ 

beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm kõlõndõ efendim. Fî 11 Za. Sene (12)95 
(6 Kasõm 1878).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki 
(2) Pîrâ-yõ bah  dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-
penâhîleriyle mazbata-i (3) ma"rûza ve melfûfu manzûr-õ ma"âlî-mevfûr 
hazret-i Pâdi âhî buyurulmu  ve ber-vech-i istîzân (4) metânet ve 
rasânetine dikkat ve müte"ahhid-i merkûm ile olunan mukâveleye ri"âyet 
(5) edilmek üzere mezkûr ko u un hemân in âsõ ve mebla -õ mezbûrun 
tertîb-i (6) mezkûrdan tesviyesi husûsunun Nezâret-i mü ârünileyhâya 
tavsiye ve havâlesi (7) eref-pîrâ-yõ sünûh ve sudûr buyurulan irâde-i 
seniyye-i ma"âlî-"âde-i cenâb-õ ehin âhî (8) muktezâ-yõ celîlinden olarak 
mezkûr mazbata melfûfuyla berâber savb-õ sâmî-i (9) âsafânelerine i"âde 
kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 12 
Za Sene (12)95 (7 Kasõm 1878).
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96139

Hapishane-i Umumide Bulunan Suçlulardan Yetmi  Neferin Tahliyesi 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 96 ! Sayfa: 576)

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri 
(2) Habshâne-i "Umûmîde bulunan mücrimînin gayr-õ ez-sülüs ikmâl-i 
müddet-i cezâ"iyyelerine üç aydan yirmi aya kadar zamân kalmõ  olan 
yetmi  neferin bakõyye-i müddet-i cezâ"iyyelerinin "afvõyla tahliye-i 
sebîlleri istîzânõna dâir evvelce (3) ma"rûz-õ huzûr-õ "âlî kõlõnan tezkire-i 
senâverî üzerine bunlarõn ol vechle "afvlarõ makrûn-õ müsâ"ade-i merâhim-
"âde-i hazret-i Pâdi âhî oldu u ve birer mikdâr "atiyye-i seniyye ile dahi 
tesrîr buyurulacaklarõndan (4) sebîllerinin tahliyesinden evvel esâmîsini 
mübeyyin defterinin hemân tanzîm ve takdîmi ve bir de habshânelerde 
bunlar gibi daha âdem bulunub bulunmadõ õnõn tahkîkiyle anlarõn dahi 
ismlerini hâvî ba kaca defterinin (5) takdîm ve "arzõ muktezâ-yõ irâde-i 
seniyye-i hazret-i Mülûkâneden idü i ifâdesine dâir fî 29 Ra. Sene (12)96 
(23 Mart 1879) târîhiyle vârid olan tezkire-i husûsiyye-i "aliyyeleri üzerine 
keyÞ yyet Zabtiyye Nezâret-i Behiyyesine bildirilmi idi (6) zikr olunan 
yetmi  nefer mücrimînin esâmîsini ve içlerinden dört neferinin isimleri 
üzerine fevt ve ihrâc i âretini mübeyyin tanzîm ve i"tâ olunan defteri leffen 
"arz ve takdîm kõlõndõ ve bir de bunlar gibi habshânelerde (7) müddet-i 
mahkûmelerini ikmâle az bir zamân kalmõ  yirmi yedi nefer kadar mahbûs 
bulundu u Nezâret-i mü ârünileyhâdan bildirilmekle bunlarõn dahi tõbk-õ 
emr ü irâde-i merâhim-mu"tâde-i hazret-i Pâdi âhî mûcib-i "âlîsi üzere 
(8) esâmîsini ve târîh-i habs ve tevkîß eriyle müddet-i mahkûmelerini 
mutazammõn defterinin ba kaca tanzîm ve i"tâsõ "Adliyye Nezâret-i 
Celîlesine i "âr kõlõnma la oradan gelecek defter dahi "arz ve takdîm 

139  BOA, . DH, 783-63682
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olunaca õ (9) beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm kõlõndõ efendim. Fî 10 R. 
Sene (12)96 (3 Nisan 1879).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki 
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-penâhîleriyle 
melfûf defter manzûr-õ Hümâyûn (3) hazret-i Pâdi âhî buyurulmu  ve zikr 
olunan mahbûsîne münâsib mikdâr "atiyye-i seniyye ihsân buyuruldu u 
(4) gibi müddet-i bakõyyelerinin "afvõyla tahliye-i sebîlleri dahi makrûn-õ 
müsâ"ade-i merâhim-"âde-i hazret-i Pâdi âhî (5) oldu undan mezkûr defter 
i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. 
Fî 11 R. Sene (12)96 (4 Nisan 1879) 
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97140

Katip Remzi Efendi!nin Hapsi Hakkõnda                       
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 97 ! Sayfa: 577)

(1) Bâb-õ Ser"askerî ketebesinden olub Habshâne-i "Umûmîde mevkûf 
bulunan Remzi Efendi%nin leyle-i mübâreke-i (2) mi"râca141 hürmeten 
tahliye-i sebîli irâde-i seniyye-i hazret-i Pâdi âhî muktezâ-yõ "âlîsinden 
oldu u Mâbeyn-i Hümâyûndan (3) fî 26 Receb Sene (12)96 (16 Temmuz 
1879) târîhli tezkire ile Zabtiyye Nezâretine tebli  ve i "âr kõlõnmasõ üzerine 
îcâb-õ icrâ olunmu  ise de (4) muahharen vâki" olan tahkîkâta nazaran 
merkûmun bir katl mâddesinden dolayõ on be  sene müddetle küre e (5) 
konularak müddet-i mahkûmesinin yalnõz iki senesini ikmâl etmi  oldu u 
anla õlmõ  ve bu müsillü mevkûfînden (6) sülüsân müddetlerini ikmâl 
edenlerin ba"zõ eyyâm-õ mübârekeye hürmeten ihlâ-yõ sebîlîleri makrûn 
müsâ"ade-i seniyye (7) olmakda ise de merkûm o kabîlden olmadõ õ cihetle 
kânûnen hakkõnda tertîb olunan cezâyõ görmesi lâzõm gelir iken (8) bu 
sûretle sebîlinin tahliyesi ol vakt merkûmun sebeb-i mahbûsiyyeti ma"lûm 
olmamasõndan ne et ederek (9) yohsa nezd-i ma"delet-vefd-i hazret-i 
Pâdi âhîde ahkâm-õ "âdile-i er" ve kânûnun bilâ-istisnâ tamâmî-i (10) 
icrâsõ kat"iyyen matlûb ve mültezem bulunmu  oldu undan merkûmun 
müddet-i mahkûmesini ikmâl etmek üzere (11) hemân habs ve tevkîÞ  emr 
ü fermân hakkâniyyet-beyân cenâb-õ Mülûkâne mantûk-õ celîl-i ma"delet 
delîlinden (12) olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. 
Fî 10 . Sene (12)96 (30 Temmuz 1879).

( mzâ)

140  BOA, . DH, 789-64092
141  Hz. Muhammed%in gö e çõktõ õ gecedir ki,  kamer aylarõndan Receb%in yirmi yedisine rastlayan kan-

dil gecesidir. Bkz.: Ferit Devellio lu,  Osmanlõca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 2006, s. 550.
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98142

Bab-õ Zabtiye ve Hapishane-i Umumide Vefat Edenlerin 
Yõkanma ve Kefenlenme Masraß arõnõn Ödenmesi Hakkõnda            

(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 98 ! Sayfa: 578)

780

(1) Mâliyye Nezâretinin ûrâ-yõ Devlete havâle buyurulan 10 Cemâziye%l-
evvel Sene 1296 ve 19 Nisân Sene (12)95 (1 Mayõs 1879) târîh ve otuz 
sekiz numerolu takrîri Mâliyye Dâiresinde kõrâat olundu.

(2) Meâli Bâb-õ Zabtiyye ve Habshâne-i "Umûmî ve Haseki Nisâ 
Tevkifhânesiyle bîmârhâne ve mahallât-õ sâirede doksan üç senesi Te rîn-i 
evvel ve Te rîn-i sânî ve Kânûn-õ sânî aylarõnda vefât eden bî-kes gurebânõn 
techîz ve tekfîn143 ve nakliyye masâriÞ  olan (3) yetmi  bir bin yedi yüz 
yirmi guru dan dâhil-i muvâzene bulunan dört bin üç yüz guru  kar õlõ õ 
bi%l-mahsûb üst tarafõ olan altmõ  yedi bin dört yüz yirmi guru un emsâli 
vechle masârif fevka%l-"âde-i mülkiyye (4) sõrasõnda Hazîne-i Celîleye 
masraf kaydõ istîzânõndan "ibâretdir.

(5) Bu masraf doksan üç senesinde vukû" bulmu  olmasõyla kâ"ideten 
senesi içinde mu"âmelesi yürüdülmek lâzõm gelir iken imdiye kadar 
icrâ olunmamasõnõn esbâbõ ve bir de masârif-i merkûme Te rîn-i evvel ve 
sânî ve Kânûn-õ sânî aylarõnda vukû" bulmu  (6) olmasõyla arada kalan 
Kânûn-õ evvelde dahi bu yolda masraf edilmi  ise ne vechle mu"âmelesi 
icrâ edilmi  oldu u ve bunlar içün Muhâcirîn Komisyonu ma"rifetiyle 
dahi bir çok paralar sarf edilmi  oldu undan bu akçe bunun miyânõnda 
olub (7) olmadõ õ Nezâret-i mü ârünileyhâdan lede%l-istifsâr 21 Receb 
Sene 1296 (11 Temmuz 1879) târîhiyle gelen cevâbda zikr olunan doksan 

142  BOA, . D, 47-2609
143  Ölünün yõkanõp kefelenmesi i i. Bkz.: Ferit Devellio lu,  Osmanlõca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, 

Ankara 2006, s. 1051.
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üç senesi Te rîn-i evvel ve sânî ve Kânûn-õ sânî aylarõnda vefâtõ vukû" 
bulan gurebâ ve muhâcirînin techîz ve tekfînleri (8) masâriÞ nin senesi 
içinde mu"âmelesi yürüdülememesi Beytü%l-mâl Müdîrli inin la võyla 
masârif-i mezbûre defâtir ve senedâtõnõn kaleme devri ve kalemce dahi 
hesâbâtõnõn tedkîki ve mu"âmelât-õ mukteziyyesinin icrâ ve ikmâli bi%t-tab" 
gecikmesinden (9) ne et eylemi  ve mezkûr Kânûn-õ evvel ibtidâsõndan 
nihâyetine kadar mahâll-i merkûmede vefât eden kebîr ve sagîr yüz yirmi 
dokuz nefer gurebânõn techîz ve tekfîn ve nakliyye masraß arõ olan on 
iki bin yüz elli guru un (10) hesâbõ Müdîriyyet-i mezkûre cânibinden 
uhûr-õ mezbûre hesâbâtõndan evvel verilmesi ve bunun tesviyesine tertîb 

mezbûr bakõyyesinin kifâyet etmesi cihetiyle andan bi%l-mahsûb Hazîne-i 
Celîleye masraf kaydõ icrâ olunmu  ve mebâli -i mezbûrenin (11) sarfõ 
Muhâcirîn Komisyonunun te kîlinden ve muhâcirîn techîz ve tekfîn 
masâriÞ nin ehremânetince tesviyesine ba lanõldõ õ târîhden mukaddem 
ve usûlü vechle alõnan "ilm ü haber ve senedâta müstenid bulundu u beyân 
kõlõnmõ dõr.

(12) Sûret-i i "âra göre mebâli -i mezkûrenin sarfõ lüzûma ve emsâline 
müstenid oldu u gibi Hazînenin dahi taht-õ tasdîkinde bulundu u anla õlmõ  
olma la kabûlü umûr-õ zarûriyyeden görünme in ber-mûcib-i istîzân 
Hazînece îfâ-yõ (13) muktezâsõnõn Nezâret-i mü ârünileyhâya havâlesi 
tezekkür kõlõndõ ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 
5 a"bân Sene (1)296 ve fî 12 Temmuz Sene (1)295 (24 Temmuz 1879).

(Mühürler)

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) ûrâ-yõ Devlet Mâliyye Dâiresinden tanzîm olunub leffen "arz ve 
takdîm kõlõnan mazbata meâlinden müstebân oldu u üzere Bâb-õ Zabtiyye 
ve Habshâne-i "Umûmî ve Haseki Nisâ Tevkifhânesi ile mahallat-õ sâirede 
doksan üç (3) senesi Te rîn-i evvel ve sânî ve Kânûnî sânî aylarõnda vefât 
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eden gurebânõn techîz ve tekfîn ve nakliyye masâriÞ  olan mebâli den 
gayr-õ ez-mahsûb kusûr kalan altmõ  yedi bin dört yüz yirmi guru un 
"aliyyü%l-emsâl (4) masâriÞ  fevka%l-"âde-i mülkiyye sõrasõnda Hazîneye 
masraf kaydõ Mâliyye Nezâretinin takrîriyle istîzân olunmu  ve mebâli -i 
mezbûrenin sarfõ Muhâcirîn Komisyonunun te kîlinden evvel oldu u 
gibi ehremânetince (5) tesviyesine ba lanõldõ õ târîhden dahi mukaddem 
idü i Nezâret-i mezkûreden bi%l-istîzâh anla õlma la kabûlü zarûrî 
görünerek ber-mûcib-i istîzân Hazînece îfâ-yõ muktezâsõnõn Nezâret-i 
(6) mü ârünileyhâya havâlesi tezekkür kõlõnmõ  olma la ol bâbda her 
ne vechle irâde-i seniyye-i hazret-i ehriyârî müte"allik ve eref-sudûr 
buyurulur ise hükm-i "âlînin icrâsõna ibtidâr edilece i beyânõyla tezkire-i 
senâverî terkîm kõlõndõ efendim. Fî 7 N. Sene (12)96 (25 A ustos 1879).

( mzâ)

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Zîver-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i vekâlet-penâhîleriyle 
melfûf mazbata manzûr-õ "âlî-i (3) hazret-i Pâdi âhî buyurulmu  ve ber-
mûcib-i istîzân mebla -õ mezbûrun masâriÞ  fevka%l-"âde-i (4) mülkiyye 
sõrasõnda masraf kaydõ zõmnõnda Hazînece îfâ-yõ muktezâsõnõn Nezâret-i 
mü ârünileyhâya (5) havâlesi müte"allik ve eref-sudûr buyurulan irâde-i 
seniyye-i cenâb-õ ehin âhî mantûk-õ (6) münîÞ nden olarak mezkûr 
mazbata savb-õ sâmî-i âsafânelerine i"âde kõlõnmõ  olma la (7) ol bâbda 
emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 8 N. Sene (12)96 (26 A ustos 
1879).

( mzâ)
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99144

Hapishane-i Umumi Müdürü Süleyman Bey ile Adana Alaybeyi Hüseyin 
Bey!in Becayi leri (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 99 ! Sayfa: 580)

(1) Habshâne-i "Umûmi Müdîrli ine memûr Alay Beyi Süleyman Bey 
mezkûr habshâne umûr-õ inzibâtiyye ve mu"âmelât-õ sâiresinin sûret-i 
matlûbede hüsn-i icrâsõna nasõlsa muvaffak olamamasõndan dolayõ ta ra 
alay beylerinden biriyle becâyi -i memûriyyeti (2) lâzõm gelmi  ve Adana 
vilâyeti Alay Beyi bulunan Hüseyin Bey%in ahvâl-i mücerrebesi cihetiyle 
zikr olunan habshânenin intizâm ve hüsn-i cereyân-õ mu"âmelâtõna 
muvaffakõyyeti memûl bulunmu  oldu undan mûmâileyhümânõn becâyi -i 
memûriyyetleri tensîb kõlõnmõ  olma la (3) bu sûret-i nezd-i sâmî-i nezâret-
penâhîlerinde dahi rehîn-i tasvîb buyuruldu u takdîrde mûmâileyhümânõn 
memûriyyetlerini mutazammõn iktizâ eden emr-i "âlîlerinin õsdâr ve tesyârõ 
husûsunun Bâb-õ "Âlî cânib-i sâmîsine "arz ve izbârõ bâbõnda (4) emr ü 
fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî Gurre-i Zi%l-ka"de Sene (1)296 ve 
fî 4 Te rin-i evvel Sene (1)295 (16 Ekim 1879).

(Mühürler)

*

128

(1) Habshâne-i "Umûmî Müdîrli ine memûr Alay Beyi Süleyman Bey 
ile Adana vilâyeti Alay Beyi Hüseyin Bey%in hasbe%l-lüzûm becâyi -i 
memûriyyetleri istîzânõnõ mutazammõn Meclis-i Fõrka-i (2) Zabtiyyeden 

144  BOA, . DH, 794-64415
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tanzîm olunan mazbata leffen "arz ve takdîm kõlõnmõ  olma la sûret-i 
ma"rûza nezd-i ma"âlî-vefd-i cenâb-õ vekâlet-penâhîlerinde karîn-i tasvîb 
buyuruldu u takdîrde (3) iktizâ-yõ hâlin icrâsõyla mûmâileyhümânõn 
memûriyyet-i emr-i "âlîlerinin õsdâr ve sûy-i kem-terâneme tesyârõ husûsuna 
müsâ"ade-i "aliyye-i dâver-i ekremîleri âyân buyurulmak bâbõnda ve her 
hâlde emr ü fermân (4) hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 3 Zi%l-ka"de Sene 
(12)96 ve fî 6 Te rîn-i evvel Sene (12)95 (18 Ekim 1879).

(Mühür)

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Habshâne-i "Umûmî Müdîrli ine memûr Alay Beyi Süleyman Bey 
ile Adana vilâyeti Alay Beyi Hüseyin Bey%in becâyi -i memûriyyetleri 
istîzânõna dâir Zabtiyye Nezâretinin takrîri ile (3) melfûfu olan Meclis-i 
Fõrka-i Zabtiyye mazbatasõ leffen "arz ve takdîm kõlõnmõ  olma la ol 
bâbda her ne vechle emr ü fermân-õ Hümâyûn cenâb-õ Pâdi âhî müte"allik 
ve eref-sudûr buyurulur ise (4) icrâ-yõ hükm-i celîline ibtidâr edilece i 
beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim. Fî 11 Za. Sene 1296 
(27 Ekim 1879).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i vekâlet-
penâhîleriyle ma"rûz takrîr ve mazbata (3) manzûr-õ Hümâyûn hazret-i 
Pâdi âhî buyurulmu  ve ber-mûcib-i istîzân mûmâileyhümânõn icrâ-yõ 
becâyi -i (4) memûriyyetleri müte"allik ve eref-sudûr buyurulan irâde-i 
seniyye-i cenâb-õ ehin âhî mantûk-õ münîÞ nden (5) olarak zikr olunan 
takrîr melfûfuyla savb-õ sâmî-i hõdîvîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la (6) ol 
bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 12 Za. Sene (12)96 (28 
Ekim 1879).

( mzâ)
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100145

Necib Efendi!nin kinci Sõnõf Tefti  Memurlu u Talebi  
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 100 ! Sayfa: 582)

(1) "Asâkir-i teftî iyyenin sõnõf-õ râbi"inde bulunan Necib Efendi%nin 
ma"â õ idâresine vefâ etmedi inden ve silk-i celîl-i "askerîde mesbûk olan 
hidmetinden ve zarûretinden bahsle sõnõfca terfî"iyle terakkiye hâlî (2) 
istid"âsõna dâir i"tâ eyledi i "arz-õ hâlin irsâl buyuruldu u beyân-õ "âlîsiyle 
icrâ-yõ iktizâsõ Meclis-i Vâlâ-yõ Ahkâm-õ "Adliyye Riyâset-i Celîlesinden 
eref-vârid olub Meclis-i Fõrka-i Zabtiyyeye (3) havâle buyurulmu  

olan tezkire-i "aliyyede irâde ve fermân buyurulmu dur. Ma"lûm-õ "âlî-i 
mü îrîleri buyuruldu u üzere teftî  silkine idhâl olunacaklarõn okuyub 
yazmasõ olmak ve bi%l-imtihân (4) kangõ sõnõfa liyâkat ve ehliyyeti tebeyyün 
eder ise ana göre kayd ve tahrîr kõlõnmak usûlü iktizâsõndan oldu una ve 
Efendi-i mûmâileyh bi%l-imtihân dördüncü sõnõfa kayd olunub bu kerre 
dahi (5) bî-tekrâr istiktâb ve imtihân olundukda ilerüde bulunan sõnõß ara 
nakli usûle muvâfõk olamayaca õ ve emsâlinin sõzlanmasõnõ mûcib olaca õ 
tebeyyün ederek bir varakada yazõlmõ  oldu u (6) yazõ dahi leffen takdîm 
kõlõndõ õna mebnî tezkire-i "aliyye-i mezkûreye ol vechle cevâb-õ mü îrîleri 
tastîri münâsib olaca õ tezekkür kõlõnmõ  ise de yine herhâlde emr ü fermân 
hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 28 Cemâziye%l-evvel Sene (1)282 ve fî 6 
Te rin-i evvel Sene (1)281 (18 Ekim 1865).

(Mühür)

145  BOA, MVL, 481-76
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*

(1) Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesine

139

(2) Devletlü efendim hazretleri
(3) "Asâkir-i teftî iyyenin sõnõf-õ râbi"inde bulunan Necib Efendinin 
ma"â õ idâresine vefâ etmedi inden ve silk-i celîl-i "askerîde mesbûk olan 
hidmetinden ve zarûretinden bahsle sõnõfca terfî"iyle terakkiye hâlî (4) 
istid"âsõna dâir i"tâ eyledikçe "arz-õ hâl leffen irsâl kõlõnma la ve kendüsünün 
âyân-õ merhamet-i seniyye oldu u sûret-i istid"âdan anla õlma la icrâ-yõ 

iktizâsõ bâbõnda irâde efendimindir. Fî 10 Cemâziye%l-evvel Sene (1)282 
ve fî 19 Eylül Sene (1)281 (1 Ekim 1865).

( mzâ)

(1) Ma"rûz-õ çâkerleridir ki
(2) Hâme-pîrâ-yõ ta"zîm ve tefhîm olan i bu fermânnâme-i sâmî-i cenâb-õ 
riyâset-penâhîleri meâl-i celîli ve melfûf müzekkire meâli rehîn-i îkân-õ 
"âcizânem olarak Meclis-i Fõrka-i Zabtiyyeye lede%l-havâle (3) ol bâbda 
ba"zõ ifâdeyi hâvî i"tâ olunan müzekkire melfûf müzekkirenin i"âdesiyle 
berâber leffen "arz ve takdîm kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 8 Cemâziye%l-âhir Sene (1)282 ve fî 16 
Te rîn-i evvel Sene (1)281 (28 Ekim 1865).

( mzâ)



279

*

Kõymet-i Guru

1

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Kem-terleri on iki seneyi mütecâviz silk-i celîl-i "askerîde îfâ-yõ hidmet 
ve sadâkate berzede ve umûr-õ ihtimâm ve imâmetlik hidmetiyle kesb-i eref 
ve ihtirâm (3) etmi  isem de muktezâ-yõ erî"at-garrâ hidmet-i mezkûreyi 
îfâya mâni" bir "illete mübtelâ olmu  ve muahharen tedâvî-i emrâz ile evkât-
güzâr bulunmu  oldu um hâlde (4) emsâlim misillü bir mikdâr ma"â  ile 
tekâ"üdlü üm tasavvur olunmu  ise de o aralõk uyamayaca õndan vakt-i 
merhûnuna ta"lîk buyurulmu  ve ma"a-mâ-fîh (5) açõkda bõra õlmaklõ õm 
dahi mesbûk olan bunca hidmet ve sadâkat-i çâkerâneme müsellem-i "âlem 
olan ma"delet ve merhamet-i seniyyeye mugâyir bulunmu  oldu undan 
(6) Bâb-õ Vâlâ-yõ Zabtiyyede o esnâda te kîl buyurulmu  olan "asâkir-i 
teftî iyye silkine kayd ve idhâl olunmaklõ õm husûsuna karâr verilmi  ve 
sâye-i lutf-vâye-i (7) cenâb-õ Pâdi âhîde silk-i teftî iyyenin sõnõf-õ râbi"ine 
kayd ile bekâm buyurulmu  isem de muhassas olan ma"â  ile ihtiyâre vâlide 
(8) ve "alîle hem îrelerimin infâk ve idârelerinde fevka%l-hadd müzâyaka 
ve õztõrâb çekmekde oldu umdan ve zikr olundu u vechle bunca müddet 
(9) silk-i celîli "askerîde bulunarak usûl ve nizâmât-õ seniyyeye kesb-i 
vukûf ve ma"lûmât edinmi  bende-gândan bulundu umdan (10) mükâfâten 
"asâkir-i teftî iyyenin sõnõf-õ sânîsine veyâhûd sâlisine kayd ile terfî" ve 
ikdâr ve def"-i zarûret ve õztõrârõm zõmnõnda (11) Zabtiyye Mü îriyyet-i 
Celîlesine bir kõt"â tezkire-i "aliyye-i riyâset-penâhîlerinin tastîr ve tesyîri 
husûsuna (12) müsâ"ade merhamet"âde-i veliyyü%n-ni"amîlerinin erzân 
ve âyân buyurulmak bâbõnda (13) ve her hâlde emr ü fermân hazret-i 
veliyyü%l-emrindir.Fî 8 C. 1282 (29 Ekim 1865).146

( mzâ)

146  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.

Teftî  Dâiresi
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(1) Taraf-õ Zî- eref Hazret-i Riyâset-penâhîden Zabtiyye Mü îriyyetine

(2) Necib Efendi "asâkir-i teftî iyyenin sõnõf-õ râbi"ine kayd ve idhâl 
olunmu  ise de râbi"inde bulunan Necib Efendi%nin ma"â õ idâresine 
vefâ etmedi inden ve silk-i celîl-i "askerîde mesbûk olan hidmetinden ve 
zarûretinden bahsle (3) terfî" ve mûmâileyhin sõnõfca terfî"iyle terakkiye 
hâlini hâlî istid"âsõna dâir i"tâ eyledi i "arz-õ hâli leffen irsâl kõlõnma la 
ve mûmâileyhin kendisinin âyân-õ merhamet-i seniyye oldu u (4) sûret-i 
istid"âdan anla õlma õn icrâ-yõ iktizâsõ bâbõnda irâde efendimindir. Fî 8 C. 
Sene 1282 (29 Ekim 1865).147

147  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
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101148

Vefat Etmi  Olan Bab-õ Zabtiye Birinci Sõnõf Tefti  Memuru 
Mehmed Efendi!nin Çocuklarõna Maa  Tahsisi Hakkõnda           

(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 101 ! Sayfa: 586)

Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesine

611

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Bâb-õ Zabtiyye sõnõf-õ evvel teftî  memûrlarõndan Mehmet Rauf 
Efendi%nin vuku"-õ vefâtõna mebnî hâl-i zarûretde kaldõklarõndan bahsle 
münâsib mikdâr ma"â  tahsîsi istid"âsõnõ âmil müteveffa-yõ mûmâileyhin 
(3) evlâdõ tarafõndan verilen "arz-õ hâl leffen irsâl kõlõnma la meâl ve usûl ve 
emsâline nazaran iktizâsõnõn icrâ buyurulmasõ bâbõnda irâde efendimindir. 
Fî 25 Zi%l-hicce Sene (1)283 ve fî 18 Nisan Sene (1)283 (30 Nisan 1867).

( mzâ)

(Alt Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Hâme-pîrâ-yõ ta"zîm ve tefhîm olan i bu fermânnâme-i cenâb-õ 
riyâset-penâhîleri meâl-i celîli ve melfûf "arz-õ hâl müeddâsõ rehîn-i 
îkân-õ "âcizânem olarak keyÞ yyet Meclis-i Fõrka-i Zabtiyyeye (3) lede%l-
havâle Zabtiyye zâbitân ve neferâtõ eytâmõna ma"â  tahsîsi kendülerinin 
hidmetleri u runda mecrûhen veyâhûd fevka%l-"âde bir hâlin tesîriyle vefât 

148  BOA, MVL, 532-28
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etmelerine veyâ bir (&) (4) otuz sene müddet îfâ-yõ hidmet eylemelerine 
me rût oldu undan müteveffâ-yõ mûmâileyhin hulûl-õ ecel-i mev"ûduyla 
irtihâl-i dâr-õ bekâ eyledi i cihetle eytâmõna ma"â  tahsîsine nizâmõnõn 
(5) müsâ"adesi olmadõ õ ifâde olunmu  ve "arz-õ hâl-i mezkûr leffen i"âde 
ve takdîm kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-
emrindir. Fî 9 Cemâziye%l-evvel Sene (1)284 ve fî 27 A ustos Sene (1)283 
(8 Eylül 1867).

( mzâ)
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102149

Zaptiye Mü iriyetinde stihdam Edilen Tefti  
Memurlarõnõn Maa larõyla lgili Düzenleme Yapõlmasõ                                             

(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 102 ! Sayfa: 587)

(1) Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesine

(2) Dördüncü sõnõf i"tibârõyla tertîb olunan be  yüz altmõ  yedi nefer teftî  
memûrunun gayr-õ ez-noksân mevcûdu bulunan (3) dört yüz otuz dokuz 
neferi bunlarõn tertîb ve istihdâmlarõ içün mukaddemâ tenkîsi olunan altõ 
bölük "asâkir-i zabtiyyenin (4) vücûdlarõna hâsõl olan lüzûmu def"a medâr 
olamadõ õndan ve üç yüz on yedi nefer teftî  memûrunun (5) istihdâmõ 
kâfî olaca õndan neferât-õ mevcûdenin nâ-ehl ve gayr-õ müdâvimlerinden 
yüz yirmi iki neferinin (6) ihrâc ve tenkîhiyle bunlardan kalan kõrk sekiz 
bin dört yüz elli guru  ma"â  kar uluk tutularak (7) müceddeden iki yüz on 
be  nefer zabtiyyenin daha tahrîr ve "ilâvesine ve noksân istihdâm olunan 
yüz yirmi sekiz (8) nefer teftî  memûru ma"â õ olub âher hidmetlere tahsîs 
olunan kõrk iki bin küsür guru un dahi (9) ilerüde icrâ-yõ tenkîhâtõyla 
defterinin irsâline vuku" bulan i "âr-õ vâlâlarõ mûcibince bi%l-istîzân (10) 
irâde-i seniyye-i cenâb-õ Pâdî âhî müte"allik ve eref-sudûr buyurulmu  
olma la ber-mantûk irâde-i seniyye tesviye-i (11) muktezâsõna himmet 
buyurulmu dur. Fî 14 L. Sene 1284 (8 ubat 1868).150

(12) tertîbâtõndan oldu undan Mâliyye"ye ma"lûmât buyurulmu  ise de 
fermân.

149  BOA, A. MKT. MHM, 399-32
150  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
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103151

Girit Tefti  Memuriyetinde Bulunan Andon 
Vartalini!nin Münasip Bir Ba ka Görevde stihdamõ                                                
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 103 ! Sayfa: 588)

(1) Zabtiyye Nezâret-i Celîlesine

222

(2) Devletlü efendim hazretleri
(3) "Umûm sõrasõnda memûriyyetinin la võ cihetiyle tabî"i inÞ sâl etmi  
olan merkez-i vilâyet üçüncü teftî  memûru Âstâneli Antonaki bu kerre ol 
cânibe "azîmet eylemi dir merkûmun müstahdem oldu u iki üç seneden 
berü memûriyyetince (4) gayret ve ihtimâmõ tavsiye-i hâline i râ eylemi  
olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 18 Zi%l-
hicce Sene (1)288 ve fî 16 ubat Sene (1)287 (28 ubat 1872).

(Mühür)

*

(1) Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesi Cânib-i Seniyyü%l-Cevânib-i "Âlîsine

(2) Devletlü efendim hazretleri
(3) Teba"a-i Devlet-i "Aliyyeden Andon Vartalini bendeleri bundan akdem 

151  BOA, ZB, 4-94
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Girid Cezîresi%nde zabtiyye teftî li i hidmetinde istihdâm olunarak umûr-õ 
memûresinde hüsn-i hidmet (4) etmekde bulundu u hâlde bâ-irâde-i 
seniyye her mahallce icrâ buyurulan tenkîhâtda merkûm bendeleri dahi 
hidmet-i mezkûreden ihrâc olunmu  merkûm bendelerinin taraf-õ (5) 
çâkerîye münâsebet-i kâmilesi der-kâr ise de ancak i inde ve gücünde 
â ikâr olan devâm ve sebâtõ tavõr ve tarzõnda olan istikâmeti müsellem 
bulunmu  oldu undan (6) merkûmun yine Cezîre-i mezkûrede zabtiyye 
teftî li i yâhûd buraca münâsib bir memûriyyetle kayõrõlmasõ husûsuna 
müsâ"ade-i "aliyye-i cenâb-õ mü îr-i ekremîlerinin bî-diri  ve sezâ-vâr 
buyurulmak (7) ricâsõ bâbõnda ol bâbda ve her hâlde emr ü fermân hazret-i 
men lehü%l-emrindir. Fî 26 Muharrrem Sene (1)289 ve fî 24 Mart Sene 
(1)288 (5 Nisan 1872).

Mûsika-i Hümâyûn Sermu"allimi Mirliva Govatilli

(Mühür)

Teftî  Dâiresi
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Kõymet-i Guru

1

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Kullarõ teba"a-i Devlet-i "Aliyye%nin Rum milletinden olub üç 
seneden berü Girit Cezîresi%nde üçüncü teftî lik memûretiyle her ne 
kadar kayõrõlmõ  isem de hasbe%l-kader bu kerrede memûriyyetimizin 
bütün bütün la võyla (3) tabî"i inÞ sâl-i "âcizânem vuku" bulmu  olma la 
Der-Sa"âdetce kayõrõlmaklõ õm husûsuna Ömer Fevzi Pa a hazretleri 
tarafõndan Bâb-õ Vâlâ-yõ Zabtiyye Nezâret-i Celîlesine verilen tavsiyyeye 
cevâben (4) tahrîrât-õ mezkûrenin lefÞ yle keyÞ yyetin bir kõt"a tezkire-i 
"aliyye-i hõdîvîleriyle makâm-õ "âlî-i hazret-i vekâlet-penâhîlerine "arz ve 
i "âr olunmu  ve çâkerî ise Der-Sa"âdetde mütevattõn ve familya-yõ (5) 
çâkerânemle ta"rîf-i kabûl etmez derecede çekmekde oldu um zarûret 
ve sefâletime mebnî hâl-i "âcizâneme hisbân bir memûriyyetde müstevfî 
ma"â lamõ olur yâhud Girid Cezîresi%nde (6) bir zabtiyye yüzba õlõ õ ile 
kayõrõlmaklõ õm husûsuna müsâ"ade-i "aliyyeleri âyân buyurulmak niyâzõ 
bâbõnda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 9 Rebî"ü%l-âhir 
Sene (12)89 ve fî 3 Haziran Sene (12)88 (16 Haziran 1872).
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104152

stihdamlarõna Lüzum Görülen Tefti  Memurlarõnõn Maa larõna Dair 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 104 !  Sayfa: 591)

285

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Ahvâl-i hâzõradan dolayõ Der-Sa"âdet ve Bilâd-õ Selâse%ce mahall-i 
âsâyi  bir hâl ve hareket zuhûruna meydân verilmemek üzere memûrîn-i 
teftî iyyenin tezyîdine lüzûm görünmesi üzerine (3) bunlarõn i"dâdõyla 
mikdâr-õ mahsûsâtõnõn "arz ve i "ârõ hakkõnda eref-vârid olan 9 Kânûn-õ 
sânî Sene (12)93 (21 Ocak 1878) târîhli tezkire-i sâmiyye-i hazret-i vekâlet-
penâhîleri Meclis-i Fõrka-i Zabtiyyeye lede%l-havâle (4) bu bâbda zâbõtaca 
ittihâz olunan tedâbir cümlesinden olmak üzere müceddeden yüz doksan 
teftî  memûrunun tahrîri lâzõm gelerek binâen "aleyh bunlarõn bir tarafdan 
tahrîrine ba lanmõ  ise de (5) memûrîn-i merkûmeye ehrî verilmesi 
iktizâ eden ma"â ât Dâire-i Zabtiyye büdcesi hâricinde bulundu u cihetle 
fevka%l-"âde olarak tesviye olunaca õndan ve bunlarõn bir senelik ma"â âtõ 
(6) yedi yüz elli sekiz bin dört yüz guru a bâli  olub fakat memûrîn-i 
merkûme yazõldõkca elbise ve sâire tedârük edecekleri cihetle bunun 
için kendilerine akçe i"tâ olunmak zarûrî bulundu undan (7) mebla -õ 
mezbûrdan imdilik birkaç yük guru un Hazîne-i Celîleden hemân i"tâ ve 
kusûrunun dahi mâh-be-mâh îfâsõçün Mâliyye Nezâret-i Celîlesine emr-i 
mahsûs i"tâ buyurulmasõ husûsunun cevâben huzûr-õ "âli-i (8) dâver-i 
efhamîlerine "arz ve teblî i ifâde kõlõnmõ  olma la icrâ-yõ îcâbõ husûsuna 
müsâ"ade-i "aliyye-i cenâb-õ vekâlet-penâhîleri âyân buyurulmak bâbõnda 
ve her hâlde emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 20 Muharrem 
Sene (12)95 fî 12 Kânûn-õ sânî Sene (12)93 (24 Ocak 1878).

( mzâ)

152  BOA, . MMS, 58-2699
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(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Ahvâl-i hâzõraca ittihâzõ mütehattim olan tedâbir-i "âcile cümlesinden 
olmak üzere Pây-õ taht%õn âsâyi  ve emniyyetini muhâfaza içün bi%l-istîzân 
müte"allik buyurulan irâde-i seniyye mûcibince muvakkaten (3) tahrîr ve 
istihdâmlarõ iktizâ eden yüz doksan nefer teftî  memûrunun muhassasâtõna 
dâir Zabtiyye Nezâreti Celîlesinin tezkiresi Meclis-i Vükelâda kõrâat 
ve mütâla"a kõlõndõ meâlinden müstebân (4) oldu u vechle zikr olunan 
Heyet-i Teftî iyyenin bir senelik ma"â âtõ yedi yüz elli sekiz bin dört 
yüz guru a bâli  olaca õ anla õldõ õndan bunun müddet-i istihdâmlarõnda 
i"tâsõçün (5) Hazînece bu nev" masârif-i fevka%l-"âde-i mülkiyyeyi 
mutazammõn tanzîmi mukarrer olan muvâzene-i munzammeye idhâlen 
Meclis-i "Umûmîye tasdîk etdirilmesi ve fakat memûrîn-i mûmâileyhüme 
elbise ve sâire tedârük (6) eylemeleriçün ber-vech-i pe în akçe i"tâsõ zarûrî 
bulundu undan tahsîsât-õ merkûmeye mahsûben lüzûmu mikdâr mebâli in 
imdiden tesviyesi husûslarõnõn Mâliyye Nezâret-i Celîlesine havâlesi ve 

Zabtiyye (7) Nezâretine de ma"lûmât i"tâsõ tezekkür olunma la ol bâbda 
her ne vechle irâde-i seniyye-i hazret-i Pâdi âhî eref-müte"allik buyurulur 
ise mantûk-õ münîÞ  infâz edilece i ve mezkûr tezkire leffen "arz (8) ve 
takdîm kõlõndõ õ beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm kõlõndõ efendim. Fî 24 
Muharrem Sene (12)95 (28 Ocak 1878).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-
penâhîleriyle melfûf tezkire manzûr-õ ma"âlî-mevfûr (3) hazret-i Pâdi âhî 
buyurulmu  ve suver-i ma"rûzanõn ber-mûcib-i istîzân îfâ-yõ mukteziyâtõ 
müte"allik (4) ve eref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-õ ehriyârî 
mantûk-õ münîÞ nden olarak mezkûr tezkire savb-õ (5) sâmî-i hõdîvîlerine 
i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. 
Fî 25 Muharrem Sene (12)95 (29 Ocak 1878).
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105153

Ruslarõn Çekildi i Mahallerde Asayi in Muhafazasõ çin 
Çatalca!ya Asakir-i Zabtiye Sevki ve Tefti  Memuru Tayini               

(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 105 ! Sayfa: 593)

868

(1) ehremânet-i behiyyesinin ûrâ-yõ Devlete havâle buyurulan fî 4 
evval Sene (12)95 ve fî 19 Eylül Sene (12)94 (1 Ekim 1878) târîh ve 

yetmi  dokuz numerolu tezkiresi Mülkiyye Dâiresinde kõrâat olundu.

(2) Meâlinde Rusyalunun çekildi i mahallerce âsâyi in muhâfazasõ içün 
tertîb-i aslîsi mikdâr-õ "asâkir-i zabtiyyenin sevkiyle berâber be  nefer 
dahi teftî  memûru ta"yîni Çatalca Mutasarrõß õ õndan inhâ olunmasõna 
ve zâten (3) Çatalca%da bir nefer teftî  memûru müstahdem olub buna 
iki nefer daha "ilâvesiyle ehrî altõ ar yüz guru  ma"â la yalnõz üç nefer 
müfetti  istihdâmõda kâfî görünmü  ise de mütefennin takõmdan (4) 
olmak üzere iktizâ eden teftî  memûrlarõnõn Bâb-õ Zabtiyye mevcûdundan 
ta"yîni ve Çatalca Zabtiyye Taburu noksanõnõn ikmâline muktezî neferâtõn 
dahi tedârük ve tahrîri kâbil olamayaca õ lede%l-muhâbere (5) Zabtiyye 
Nezâret-i Celîlesinden alõnan cevâbdan anla õlmasõna binâen i bu teftî  
memûrlarõyla tabur noksanõnõn ikmâli içün lâzõm gelen neferâtõn buraca 
tedârük ve tertîbi iktizâ etdi inden bahsle fazla (6) istihdâm kõlõnacak iki 
nefer teftî  memûruna i"tâsõ lâzõm gelen ma"â âtõn fevka%l-"âde tertîbinden 
tesviyesi istîzân olunmu dur.

(7) Mevâki"-i mezkûrece âsâyi  ve inzibâtõn hüsn-i muhâfazasõ hasbe%l-
vakt derece-i vücûb ve ehemmiyyetde olub teftî  memûrlarõnõn tezyîdi 
bu maksada hidmet edece i siyâk-õ i "ârdan anla õlmõ  olma la (8) ber-

153  BOA, . D, 42-2218

Teftî  Dâiresi
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mûcib-i i "âr zikr olunan teftî lerin hemân ta"yîniyle ma"â âtõnõn sâlifü%z-
zikr fevka%l-"âde tertîbinden tesviyesi ve gerek bunlarõn gerek zabtiyye 
taburunun ikmâli içün tedârüküne te ebbüs olunan (9) neferâtõn ehl ve 
muktedir ve âyân-õ emniyyet âdemlerden intihâb olunmasõ husûsunun 
Emânet-i mezkûreye i "âr ve Mâliyye Nezâret-i Celîlesine dahi beyân-õ 
hâl buyurulmasõ tezekkür kõlõnma õn ol bâbda emr ü fermân (10) hazret-i 
men lehü%l-emrindir. Fî 22 evval Sene (1)295 ve fî 7 Te rîn-i evvel Sene 
(1)294 (19 Ekim 1878).

(Mühürler)

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) ûrâ-yõ Devlet Mâliyye Dâiresinden kaleme alõnõb leffen "arz ve 
takdîm kõlõnan mazbata meâlinden müstebân oldu u vechle Rusyalunun 
çekildi i mahallerce âsâyi in muhâfazasiçün tertîb-i aslîsi mikdâr-õ 
"asâkir-i zabtiyyenin (3) sevkiyle berâber be  nefer dahi teftî  memûru 
ta"yîni Çatalca Mutasarrõß õ õndan inhâ olundu u ve Çatalca%da bir nefer 
teftî  müstahdem olub buna iki nefer daha "ilâvesiyle ehrî altõ ar yüz 
guru  ma"â la yalnõz üç nefer (4) teftî  kâfî ise de bunlarõn ve Çatalca 
Zabtiyye Taburunun ikmâl-i noksânõ içün neferât-õ matlûbenin Bâb-õ 
Zabtiyye mevcûdundan i"tâsõ kâbil olamayaca õ bi%l-muhâbere Zabtiyye 
Nezâretinden bildirildi i ehremânet-i (5) behiyyesinden i "âr ve fazla 
istihdâm olunacak iki teftî e verilecek ma"â larõn tertîbât-õ fevka%l-"âdeden 
tesviyesi izbâr kõlõnmõ  oldu undan mezkûr ma"â larõn tertîb-i mezbûrdan 
tesviyesi ve i bu iki teftî  ile (6) sâlifü%z-zikr zabtiyye taburunun ikmâliçün 
tedârüküne te ebbüs olunmu  olan neferâtõn buraca ehl ve muktedir ve 
âyân-õ emniyyet adamlardan intihâb ve tertîbi husûsunun Emânet-i 

mü ârünileyhâya i "ârõ ve Mâliyye Nezâretine de (7) i"tâsõ ma"lûmât 
edilmesi tezekkür edilmi  olma la ber-mûcib-i mazbata îfâ-yõ muktezâsõ 
hakkõnda her ne vechle irâde-i seniyye-i hazret-i Pâdi âhî müte"allik ve 
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eref-sudûr buyurulur ise mantûk-õ münîÞ  infâza mübâderet olunaca õ (8) 
beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim. Fî 4 Za. Sene (12)95 
(30 Ekim 1878).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle 
mazbata-i ma"rûza manzûr-õ "âlî-i (3) hazret-i Pâdi âhî buyurulmu  
ve ber-mûcib-i istîzân ma"â ât-õ mezkûrenin tertîb-i mezbûrdan (4) 
tesviyesi ve tedârük olunacak iki teftî  ile neferâtõn ehl ve muktedir ve 
âyân-õ emniyyet (5) adamlardan intihâb ve tertîbi husûsunun Emânet-i 

mü ârünileyhâya i "ârõ ve Mâliyye Nezâretine de (6) ma"lûmât i"tâsõ 
müte"allik ve eref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-õ ehin âhî 
(7) mantûk-õ münîÞ nden olarak mazbata-i mezkûre savb-õ sâmî-i Sadâret-
penâhîlerine i"âde (8) kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i 
veliyyü%l-emrindir. Fî 6 Za. Sene (12)95 (1 Kasõm 1878).

Teftî  Dâiresi
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106154

Zaptiye Dairesinde stihdam Olunan Tefti  Memurlarõ çin Oda n asõ ve 
Masraß arõ Hakkõnda (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 106 ! Sayfa: 595)

149

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Dâire-i Zabtiyyede müstahdem memûrîn-i teftî iyye içün Dâire-i 
mezkûrenin ba çesinde in âsõ tasavvur olunan ufak bir odanõn ke f ve 
münâkasasõ bi%l-icrâ (3) otuz bin guru  da Pretamoz Kalfa "uhdesinde 
takarrür etmesinden dolayõ tanzîm olunan ke f defteri ve harîtasõyla 
münâkasa pusulasõ ehremânet-i behiyyesinden (4) bâ-tezkire gönderilmi  
oldu undan mezkûr odanõn masâriÞ  Dâire-i Zabtiyye in âât tertîbinden 
tesviye olunmak üzere in âsõna mezûniyyet i"tâ buyurulmasõ zõmnõnda 
keyÞ yyetin (5) huzûr-õ "âlî-i cenâb-õ Sadâret-penâhîlerine "arz ve izbârõ 
Meclis-i Fõrka-i Zabtiyyeden ifâde olunarak zikr olunan ke f defteriyle 
teferru"âtõ leffen takdîm kõlõnmõ  olma la iktizâsõnõn (6) icrâ ve emr ve 
i "ârõ menût-õ müsâ"ade-i celîle-i hazret-i vekâlet-penâhîleri olma õn 
ol bâbda ve her hâlde emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 23 

evval Sene (12)95 ve fî 8 Te rîn-i evvel Sene (12)94 (20 Ekim 1878).

( mzâ)

154  BOA, . D, 42-2217
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*

964

(1) Zabtiyye Nezâret-i Celîlesinin ûrâ-yõ Devlete havâle buyurulan 23 
evval Sene (12)95 ve 8 Te rîn-i evvel Sene (12)94 (20 Ekim 1878) târîh 

ve yüz kõrk dokuz numerolu tezkiresiyle melfûfâtõ Mâliyye Dâiresinde 
kõrâat olundu.

(2) Meâli Dâire-i Zabtiyyede müstahdem memûrîn-i teftî iyye içün 
Dâire-i mezkûrenin ba çesinde in âsõ tasavvur olunan bir bâb odanõn 
ke f ve münâkasasõ bi%l-icrâ otuz bin guru  da Pretamoz Kalfa "uhdesinde 
(3) takarrür eyledi i beyânõyla mebla -õ mezbûrun Dâire-i Zabtiyye 
in âât tertîbinden tesviye olunmak üzere zikr odanõn in âsõ istîzânõnõ 
mutazammõndõr.

(4) Revi -i i "âra nazaran i bu oda teftî  memûrlarõnõn ikâmeti içün 
görünen lüzûma mebnî in â olunaca õ ve ke f ve münâkasasõnõn dahi 
nizâmõ dâiresinde cereyân eyledi i anla õlmõ  oldu undan tervîc-i inhâ 
(5) muvâfõk-õ maslahat görünmü  olma la ber-mûcib-i istîzân icrâ-yõ 
iktizâsõnõn Nezâret-i mü ârünileyhâya havâlesi bi%t-tezekkür ke f defteriyle 
harîta ve münâkasa pusulasõ leffen takdîm kõlõndõ ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 9 Zi%l-ka"de Sene (1)295 ve fî 24 Te rîn-i 
evvel Sene (1)294 (5 Kasõm 1878).

(Mühürler)

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) ûrâ-yõ Devlet Mâliyye Dâiresinin melfûfuyla berâber "arz ve takdîm 
kõlõnan mazbatasõ meâlinden müstebân oldu u vechle Dâire-i Zabtiyyede 
müstahdem memûrîn-i teftî iyye içün Dâire-i mezkûrenin ba çesinde bir 
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bâb (3) odanõn masârif-i ke Þ yyesi olan otuz bin guru la in âsõ ve mebla -õ 
mezbûrun Zabtiyye in âât tertîbinden tesviyesi Zabtiyye Nezâret-i Celîlesi 
tarafõndan istîzân olunmu  ve zikr olunan odanõn (4) görünen lüzûma 
mebnî yapõlaca õ ve ke f ve münâkasasõnõn dahi nizâmõnda cereyân 
eyledi i anla õldõ õndan ber-mûcib-i istîzân icrâ-yõ iktizâsõnõn Nezâret-i 
mü ârünileyhâya havâlesi tezekkür kõlõnmõ  olma la (5) ol bâbda her 
ne vechle irâde-i seniyye-i cenâb-õ Pâdi âhî müte"allik ve eref-sudûr 
buyurulur ise mantûk-õ münîÞ  infâz edilece i beyânõyla tezkire-i senâverî 
terkîm kõlõndõ efendim. Fî 15 Za. Sene (12)95 (10 Kasõm 1878).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Enmele-i zîb-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-penâhîleriyle 
mazbata-i ma"rûza ve melfûfu manzûr-õ Hümâyûn (3) hazret-i Pâdi âhî 
buyurulmu  ve ber-mûcib-i istîzân zikr olunan odanõn ke Þ  mûcibince 
otuz bin guru la (4) in âsõ ve bu akçenin tertîb-i mezkûrdan tesviyesi 
husûsunun Nezâret-i mü ârünileyhâya havâlesi müte"allik (5) ve eref-
sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-õ Mülûkâne mantûk-õ celîlinden 
olarak mezkûr mazbata melfûfuyla (6) berâber savb-õ sâmî-i âsafîlerine 
i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. 
Fî 16 Za. Sene (12)95 (11 Kasõm 1878).
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107155

Silivri!nin Bab-õ Zabtiye daresine Katõlmasõ Hakkõnda 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 107 ! Sayfa: 599)

(1) Mâliyye Nezâret-i Behiyyesine

(2) Silivri kazâsõnõn Bab-õ Zabtiyye idâresine ilhâk olunub olunmayaca õ 
istifsârõna dâir Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesinin tezkire-i vâridesi leffen 
(3) sûy-õ "atûÞ yyeye irsâl kõlõnmõ  ve kõlõndõ e erçi bunun Çekmece 
Mutasarrõß õ õna ilhâkõ te kîlâta dâir makâm-õ vâlâlarõna Hazîne-i Celîleye 
gönderilen defterde muharrer ise de V bir kerrede (4) bu yolda vâki"olacak 
rey-i "atûÞ yyetine mürâca"ata bir kerrede Hazînece vâki" olacak 
mütâla"anõn bilinmesine lüzûm görünmü  olma õn iktizâsõnõn ifâdesi 
mütevakkõf-õ himmet-i behiyyeleridir. Fî 8 Za. 1285 (20 ubat 1869).156

V ba"de îcâbõna bõrakõlmak üzere

155  BOA, A. MKT. MHM, 435-93
156  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
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108157

Dersaadet Mutasarrõß õ õ Hakkõnda                                  
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 108 ! Sayfa: 600)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Der-Sa"âdet Mutasarrõfõ Ferîk Sa"âdetlü NaÞ z Pa a hazretlerinin 
mensûb oldu u Altõncõ Ordu-yõ Hümâyûna i"zâmõna lüzûm görünmü  
olma la muvâfõk emr ü irâde-i "aliyye-i cenâb-õ vekâlet-penâhîleri (3) 
buyurulur ise kendisi hemân gönderilmek üzere yerine di er münâsib 
birinin intihâbõ husûsunun Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesine havâlesi 
ve keyÞ yyetin savb-õ çâkerâneme dahi (4) i "âr ve inbâsõ bâbõnda emr ü 
fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 17 Muharrem Sene (1)287 ve fî 7 
Nisan Sene (12)86 (19 Nisan 1870).

( mzâ)

*

(1) Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(2) Devletlü efendim hazretleri
(3) Ferîkân-õ kirâmdan Sa"âdetlü NaÞ z Pa a hazretlerinin Altõncõ Ordu-
yõ Hümâyûnuna lüzûm-õ irsâli cenâb-õ vâlâ-yõ hazret-i Ser"askerîden i "ar 
buyurulmasõ cihetiyle Der-Sa"âdet Mutasarrõß õ õna erbâb-õ dirâyet ve 
cerbezeden bir zâtõn memûriyyeti lâzõm geldi ini ve Kayseriyye sanca õ (4) 
Mutasarrõfõ Sâbõk Abdülhamid Bey evsâf-õ matlûbe ile muttasõf kudemâ-yõ 
bende ve bende-i zâdegân-õ Devlet-i "Aliyyeden oldu una Yanya Vâlîli inde 

157  BOA, . DH, 611-42584
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bulundu um vakt kendisi defterdâr bulundu u cihetle hüsn-i kifâyeti dahi 
bi%t-tecrübe anla õldõ õna mebnî muvâfõk (5) rey-i rezîn isâbet-karîn-i "âlî 
buyuruldu u takdîrde rütbe-i hâliyyesinin Rumeli Beylerbeyli i pâyesine 
terfî"iyle Mîr-i mûmâileyhin Der-Sa"âdet Mutasarrõß õ õna memûriyyeti 
husûsuna himem-i "aliyye-i cenâb-õ nezâret-penâhîleri erzân buyurulmak 
bâbõnda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 27 Muharrem Sene 
(12)87 ve fî 18 Nisan Sene (12)86 (30 Nisan 1870).

( mzâ)

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Der-Sa"âdet Mutasarrõfõ Ferîk Sa"âdetlü NaÞ z Pa a hazretlerinin mensûb 
oldu u Altõncõ Ordu-yõ Hümâyûna i"zâmõna lüzûm görünmü  oldu undan 
ol bâbda istîzânõ ve bu hâlde yerine Kayseriyye sanca õ (3) Mutasarrõfõ Sâbõk 
" zzetlü Abdülhamid Bey%in mücerreb olan dirâyet ve kifâyeti cihetiyle 
tebdîl-i tarîki ile icrâ-yõ memûriyyeti ifâdesini hâvî Devletlü Ser"asker Pa a 
hazretleri ve Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesi (4) taraß arõndan tevârüd eden 
tezkireler leffen "arz ve takdîm kõlõnmõ  olma la ber-mûcib-i i "âr Ferîk-i 
mü ârünileyhin Ordu-yõ Hümâyûn-õ mezkûra i"zâmõ husûsunun cânib-i 
sipeh-sâlârîye havâlesi ve zikr olunan (5) Der-Sa"âdet Mutasarrõß õ õna 
dahi Mîr-i mûmâileyhin emsâline tatbîkan "uhdesine Mîr-i mîrânlõk rütbe-i 
mu"teberesi bi%t-tevcîh ta"yîni münâsib görünmü  ise de ol bâbda her ne 
vechle emr ü fermân hazret-i ehin âhî eref-sünûh (6) ve sudûr buyurulur 
ise ana göre hareket olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm kõlõndõ 
efendim. Fî 7 S. Sene (1)287 (9 Mayõs 1870).

Mutasarrõß õklar
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(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i tekrîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle 
mârrü%z-zikr tezkireler manzûr-õ evket-mevfûr hazret-i Mülûkâne (3) 
buyurulmu  ve tensîb ve istîzân olundu u vechle Ferîk-i mü ârünileyhin 
Ordu-yõ Hümâyûn-õ mezkûra i"zâmõ husûsunun (4) cânib-i sipeh-sâlâriye 
havâlesi ve zikr olunan Der-Sa"âdet Mutasarrõß õ õna dahi Mîr-i mûmâileyhin 
"uhdesine rütbe-i mezbûrenin (5) tevcîhiyle ta"yîni müte"allik ve eref-
sudûr buyurulan emr ü irâde-i lutf-"âde-i cenâb-õ Cihânbânî muktezâ-yõ 
celîlinden (6) olarak sâlifü%z-zikr tezkirelerine savb-õ sâmî-i hõdîvîlerine 
i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. 
Fî 8 S. Sene (1)287 (10 Mayõs 1870).
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109158

Çatalca Kazasõ Hükümet Kona õnõn Tamiri                  
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 109 ! Sayfa: 603)

(1) Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

81

(2) Devletlü efendim hazretleri 
(3) Çekmece Mutasarrõß õ õ Heyeti Büyük Çekmece kasabasõnda 
bulundu u sõrada geçende müte"allik ve eref-sudûr buyurulan irâde-i 
"aliyye mûcibince Çatalca kasabasõna nakl olunmu  ve oradaki hukûmet 
kona õnõn zõyyõk olarak memûrîn ve ketebe-i mevcûdeye (4) gayr-õ 
kâfî bulunmasõndan nâ î dört oda daha "ilâvesiyle biraz tevsî"i tasavvur 
olunmu  ise de mezkûr kona õn gâyet harâb olmasõ cihetiyle kâimen mahv 
ü isbâtõ mümkün olamayaca õndan bütün bütün hedmiyle dokuz odadan 
"ibâret olmak üzere (5) müceddeden bir hukûmet kona õ in âsõ tensîb 
olunarak lede%l-ke f kõrk bin be  yüz otuz be  guru  masraß a vücûda 
gelece i tebeyyün etmi  ve mutasarrõß õ õn Çatalca kasabasõna naklinden 
dolayõ kendülerince hâsõl olan teshîlâta te ekküren zikr olunan (6) masârif-i 
in âiyyenin i"âneten tesviyesi ahâlî tarafõndan bâ-mahzar "umûmî beyân 
ve ta"ahhüd olunmu  oldu u mezkûr mutasarrõß õk tarafõndan mevrûd inhâ 
ve mazbata meâllerinden ve zikr olunan kona õn ber-vech-i muharrer 
gâyet zõyyõk olmasõ cihetiyle istintâk (7) memûrlarõçün bi%z-zarûre 
ba ka bir mahall istîcâr olunaca õnõn dahi muahharen vâki" olan i "ârdan 
müstebân oldu una ve memûrînin böyle müteferrik olarak ikâmetleri 
usûlen câiz olamayaca õ gibi memûrîn ve ketebe-i mevcûdeden ba ka 
külle yevm (8) ashâb-õ mesâlihin tecemmu"undan nâ î bi%t-tab" galebelik 

158  BOA, . DH, 614-42791
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hâsõl olaca õndan mezkûr kona õn hâl-i hâzõrõnda ibkâsõ muhâtaradan 
gayr-õ sâlim bulundu una nazaran ber-mûcib-i inhâ icrâ-yõ îcâbõna 
te ebbüs etdirilmek üzere (9) keyÞ yyetin cânib-i sâmî-i cenâb-õ nezâret-
penâhîlerinden lüzûm-õ istîzânõndan Meclis-i dâre-i Zabtiyyeden ifâde 
kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 
20 Rebî"ü%l-evvel Sene (1)287 ve fî 7 Haziran Sene (12)86 (19 Haziran 
1870).

( mzâ)

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Çekmece Mutasarrõß õ õ heyetinin muahharen Çatalca kasabasõna nakl 
olunmasõ ve mevcûd olan hukûmet kona õnõn zõyyõk ve harâb olmasõ 
cihetiyle memûrîn ve ketebe-i mevcûdeye kâfî olmadõ õ misillü kâimen 
ta"mîr ve tevsî"i dahi kâbil (3) olamayaca õndan bütün bütün hedmiyle 
dokuz odadan "ibâret olmak üzere müceddeden bir hukûmet kona õ 
in âsõna lüzûm görünmü  ve lede%l-ke f kõrk bin be  yüz otuz be  guru  
masraß a vücûda gelece i (4) anla õlõb mutasarrõß õk-õ mezkûrun kasaba-i 
mezkûreye naklinden dolayõ kendülerince hâsõl olan teshîlâta te ekküren 
zikr olunan masârif-i in âiyyenin i"âneten tesviyesi ahâlî tarafõndan bâ-
mahzar istid"â kõlõnmõ  oldu undan (5) icrâ-yõ iktizâsõ istîzânõnõ âmil 
Zabtiyye Mü îri Devletlü Pa a hazretlerinin tezkiresi leffen "arz ve takdîm 
kõlõndõ zikr olunan kona õn bu sûretle in âsõ memûrîn-i mevcûdenin 
topluca bir mahallde bulunmalarõnõ (6) ve bu dahi rüyet-i mesâlihde 
teshîlâtõ mûcib olmasõyla berâber masâriÞ  dahi cânib-i ahâlîden i"âneten 
tesviye olunaca õndan icrâ-yõ iktizâsõna ibtidâr kõlõnmasõnõn Mü îr-i 
mü ârünileyhe havâlesi hakkõnda her ne vechle emr ü fermân (7) hazret-i 
Hilâfet-penâhî eref-sudûr ve sünûh buyurulur ise ana göre hareket 
olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim. Fî 6 R. Sene 
(1)287 (6 Temmuz 1870).
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(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Hâme-pîrâ-yõ ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle 
tezkire-i merkûme manzûr-õ "âlî-i hazret-i ehin âhî (3) buyurulmu  ve 
husûs-õ ma"rûzanõn ber-vech-i istîzân icrâ-yõ iktizâsõna ibtidâr kõlõnmasõnõn 
Mü îr-i mü ârünileyhe havâlesi (4) eref-sünûh ve sudûr buyurulan emr ü 
irâde-i seniyye-i hazret-i Mülûkâne mantûk-õ münîÞ nden olarak tezkire-i 
merkûme (5) yine savb-õ sâmî-i Sadâret-penâhîlerine i"âde kõlõnmõ  
olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 7 R. Sene 
(1)287 (7 Temmuz 1870).

Mutasarrõß õklar
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110159

Beyo lu Mutasarrõß õ õ Dairesinin Durumu                    
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 110 ! Sayfa: 605)

(1) Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

123

(2) Devletlü efendim hazretleri
(3) Beyo lu Mutasarrõß õ õ dâiresiçün geçen seksen be  senesi A ustos 
ibtidâsõndan seksen altõ senesi Temmuzunun nihâyetine de in bir senelik 
olmak üzere yedi yüz seksen liraya istîcâr olunmu  olan Beyo lu%nda 
Dörtyol A zõ%nda (4) vâki" Kompari%nin hânesinin hitâm-õ müddet-i 
îcârõna be  on gün kalmõ  ve in âsõ muktezâ-yõ irâde-i seniyyeden olan 
hukûmet kona õnõn in âsõna henüz bed olunmadõ õ gibi kable%l-harîk 
Mekteb-i Sultânî%nin ittisâlinde (5) kâin eski zâbõta dâiresinin ta"mîri ve 
arkasõna bir de habshâne in âsõyla dâire-i mezkûrenin oraya nakl edilmesi 
tasavvur olunmu  ise de orasõnõn dahi muhterik olmasõ hasbõyla çâresiz 
bu senelik dahi yine merkûm Kompari%nin (6) hânesinin veyâhûd âher 
münâsib bir mahallin istîcârõ lâzõm gelerek pek çok taharrîsi edilmi  ise 
de harîkde hukûmet kona õ ittihâzõna elveri li hânelerin ekserîsi yandõ õ 
cihetle münâsib mahall bulunamayub olsa bile (7) bin liradan a a õ 
istîcârõ kâbil olamayaca õ misillü habshâne in âsõ dahi haylice masrafa 
muhtâc olaca õndan ve u aralõk her zamândan ziyâde tasarrufâta ri"âyetin 
vücûbu der-kâr idü inden yine Kompari%nin hânesinin (8) istîcârõna 
mecbûriyyet hâsõl olmu  ve e erçi sâhibleri u harîk münâsebetiyle ba ka 
hâne bulunamayaca õnõ bildikleri cihetle bu sene bin liradan a a õ bedel 
ile îcâr edemeyeceklerini sûret-i kat"iyyede beyân eylemi ler ise de ba"zõ 
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kelimât-õ iknâ"iyye (9) îrâdõyla bu sene içün dahi ya"ni seksen altõ senesi 
A ustosunun ibtidâsõndan seksen yedi senesi Temmuzunun nihâyetine 
de in bir senelik olmak ve bedel-i sâbõkõ misillü ber-vech-i pe în verilmek 
ve usûlen sâhib-i hâneye râci" olan (10) masârif-i ta"mîriyye kendülerine 
"âid olmak artõyla kemâ-Þ "s-sâbõk yedi yüz seksen lira-i "Osmâniye 
istîcârõ bi%r-rõzâ karârla dõrõlarak mukâvelenâme imzâ edilmi  oldu undan 
îfâ-yõ muktezâsõyla ol mikdâr liranõn sür"at-i (11) tesviye ve îfâsõ mezkûr 
mutasarrõß õkdan bu kerre bâ-tezkire i "âr olunmu  ve hâne-i mezkûrun 
bu sene dahi istîcârõ ber-vech-i muharrer mecbûriyyet tahtõnda görünmü  
olma õn zikr olunan yedi yüz seksen liranõn sür"at-i i"tâsõ husûsunun (12) 
Mâliyye Nezâret-i Celîlesine ve icrâ-yõ îcâbõnõn savb-õ "âcizîye emr ve 
i "ârõ husûsuna müsâ"ade-i "aliyye-i cenâb-õ dâverîleri âyân buyurulmak 
bâbõnda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 29 Rebî"ü%l-âhir 
Sene (1)287 ve fî 16 Temmuz Sene (12)86 (28 Temmuz 1870).

( mzâ)

*

(1) Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesinin melfûf tezkiresinde seksen altõ senesi 
A ustosundan i"tibâren istîcâr olunaca õ beyân olunan hâne îcârõ Hazîne-i 
Celîlenin sene-i merkûme (2) büdcesine idhâl olunmu dur evvel emirde 
keyÞ yyeti serî"an masârifât-õ muhâsebesinden der-kenâr olunmasõ lâzõm 
gelir. Fî 10 Cemâziye%l-evvel Sene (12)87 ve fî 27 Temmuz Sene (12)86 
(8 A ustos 1870).

(Mühür)

Mutasarrõß õklar
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(Alt Kõsõm)

(1) Beyo lu Mutasarrõß õ õ Dâiresi ittihâz olunmak üzere istîcâr olunan 
hânenin seksen be  senesi A ustos ibtidâsõndan i"tibâren bir senelik 
bedel-i îcârõ olan yetmi  sekiz bin guru un (2) pe înen verdirilmesi cihetle 
sene-i muharrere zuhûrât tertîbinden olarak Hazîne-i Celîleden i"tâsiçün 
sûreti verildi i mukayyed ise de hâne-i mezkûrun seksen altõ senesi (3) 
îcârõ olarak "umûm muvâzeneye bir ey vaz" ve idhâl olunmamõ dõr. Fî 18 
Ca. Sene (12)87 ve fî 4 A ustos Sene (12)86 (16 A ustos 1870).

(Mühür)

*

48

(1) Beyo lu Mutasarrõß õ õ dâiresiçün geçen seksen be  senesi A ustos 
ibtidâsõndan seksen altõ senesi Temmuzu nihâyetine de in bir senelik 
olmak üzere yedi yüz seksen liraya istîcâr olunmu  olan Beyo lu%nda 
Dörtyola zõ%nda vâki" Kompari%nin (2) hânesinin müddet-i îcârõ resîde-i 
hitâm olmasõna ve harîk münâsebetiyle hâne-i mezkûrdan ba ka elveri li 
ve îcâresi ehven di er hâne tedâriki dahi kâbil olamamasõna binâen i bu 
seksen altõ senesi A ustos ibtidâsõndan seksen yedi senesi (3) Temmuzu 
nihâyetine de in bir senelik olmak ve bedel-i sâbõkõ misillü pe înen 
verilmek ve usûlen sâhib-i hâneye râci" olan masârif-i ta"mîriyye kendüsüne 
"âid olmak artõyla hâne-i mezkûrun kemâ-Þ %s-sâbõk yedi yüz seksen lira-i 
"Osmâniye (4) istîcârõ bi%l-mecbûriyye kararla dõrõlmõ  oldu undan îfâ-yõ 
muktezâsõyla ol mikdâr liranõn sür"at-i îfâsõ husûsunun Mâliyye Nezâret-i 
Celîlesine i "ârõ Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesinin muhâsebeye havâlesi 
buyurulan melfûf tezkiresinde (5) beyân ve ifâde olunmu  ve siyâk-õ i "âra 
nazaran hâne-i mezkûrun ol mikdâr lira ile istîcârõ görünen lüzûm-õ hakîkî 
ve mecbûriyyete müstenid bulundu u anla õlmõ  olmasõyla mârrü%l-beyân 
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yedi yüz seksen liranõn Dâhiliyye büdcesinin (6) seksen altõ senesi zuhûrât 
tertîbinden olarak Hazîne-i Celîleden tesviye ve îfâsõ zõmnõnda irâde-i 
seniyyesinin istihsâli menût-õ rey-i "âlî-i nezâret-penâhîleri olma õn ol 
bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 25 Cemâziye%l-evvel 
Sene (12)87 ve fî 11 A ustos Sene (12)86 (23 A ustos 1870).

(Mühür)

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Beyo lu Mutasarrõß õ õ dâiresiçün geçen seksen be  senesinde bir 
senelik olarak yedi yüz seksen liraya istîcâr olunan hânenin müddet-i 
îcârõ resîde-i hitâm oldu undan ve harîk (3) mülâbesesiyle ba ka münâsib 
mahall bulunamadõ õndan mezkûr hânenin seksen altõ senesi A ustos 
ibtidâsõndan Temmuzu nihâyetine de in yine bir senelik olmak ve masârif-i 
ta"mîriyye ve sâiresi sâhibine "âid (4) olarak bedeli olan mârrü%z-zikr 
yedi yüz seksen lira pe în verilmek üzere istîcârõ karârla dõrõlmõ  oldu u 
beyânõyla istîzânõ hâvî Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesinin tezkiresi (5) 
Dâhiliyye Muhâsebesinden verilen müzekkire ile berâber "arz ve takdîm 
kõlõnmõ  ve zikr olunan hânenin bu sene dahi istîcârõ mecbûriyyet tahtõnda 
bulunmu  olma la ber-vech-i istîzân icrâ-yõ îcâbõnõn (6) Mü îriyyet-i 
mü ârünileyhâya ve müzekkire-i ma"rûzada gösterildi i vechle sâlifü%l-
beyân yedi yüz seksen liranõn Dâhiliyye büdcesinin sene-i mezkûre zuhûrât 
tertîbinden olarak Hazîne-i Celîleden (7) tesviye ve îfâsõ husûsunun dahi 
Mâliyye Nezâret-i Celîlesine havâlesi hakkõnda her ne vechle emr ü fermân 
cenâb-õ ehin âhî eref-sünûh ve sudûr buyurulur ise ana göre hareket 
olunaca õ beyânõyla (8) tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim. Fî 8 C. 
Sene (1)287 (5 Eylül 1870).

Mutasarrõß õklar
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(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Enmele-i zîb-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle 
evrâk-õ ma"rûza manzûr-õ "âlî-i hazret-i (3) ehriyârî buyurulmu  ve mezkûr 
hânenin ber-vech-i istîzân istîcârõ zõmnõnda icrâ-yõ îcâbõnõn Mü îriyyet-i 
(4) mü ârünileyhâya ve ol mikdâr liranõn tesviye ve îfâsõ husûsunun dahi 
Nezâret-i mü ârünileyhâya havâlesi (5) eref-sünûh ve sudûr buyurulan 
emr ü irâde-i seniyye-i hazret-i Mülûkâne îcâb-õ celîlinden olarak evrâk-õ 
(6) merkûme yine savb-õ sâmî-i vekâlet-penâhîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la 
ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 9 C. Sene (1)287 (6 
Eylül 1870).
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111160

Beyo lu Mutasarrõß õ õ Dairesinin Kira Bedelinin Ödenmesi Hakkõnda 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 111 ! Sayfa: 608)

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Beyo lu Mutasarrõß õ õ Dâiresi içün mukaddemâ istîcâr olunub seksen 
sekiz senesi A ustosu ibtidâsõndan i"tibâren altõ ay daha istikrâsõ lâzõm 
gelen hânenin bedel-i îcârõ (3) olan üç yüz elli liranõn büdce hâricinde kalan 
masâriÞ  fevka%l-"âdeye "ilâveten ve sene nihâyetinde tanzîm olunacak 
düyûn defterine idhâlen Hazînece tesviyesi hakkõnda istîzânõ hâvî (4) 
Mâliyye Nezâret-i Celîlesinin takrîri leffen "arz ve takdîm kõlõndõ õ ve 
meâlinden müstebân olaca õ vechle hâne-i mezbûr içün sene-i mezkûrenin 
muvâzene-i "umûmiyyesine ve ne de Zabtiyye büdcesine (5) bir ey 
konulmamõ  ve kar õlõksõz masârifâtõn ihtiyârî gayr-õ câiz bulunmu  ise 
de bunun temdîd-i müddet istîcârõ lâzimeden olmasõyla muvâfõk irâde-i 
seniyye-i hazret-i Pâdi âhî buyurulur ise (6) ber-mûcib-i takrîr îfâ-yõ 
muktezâsõ Nezâret-i mü ârünileyhâya havâle olunaca õ beyânõyla tezkire-i 
senâverî terkîm kõlõndõ efendim. Fî 25 . Sene (1)289 (28 Ekim 1872).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Esâbi"-i pîrâ-yõ ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle melfûf 
takrîr me mûl-õ nazar-õ ma"âlî-eser cenâb-õ ehriyârî (3) buyurulmu  ve 
bedel-i îcâr-õ mezkûrun ber-mûcib-i istîzân tesviyesi husûsunun Nezâret-i 
mü ârünilehâya havâlesi eref-sünûh ve sudûr (4) buyurulan emr ü irâde-i 
seniyye-i hazret-i Cihândârî mantûk-õ celîlinden olarak takrîr-i mezkûr 
yine savb-õ sâmî-i Sadâret-penâhîlerine (5) i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda 
emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 26 . Sene (1)289 (29 Ekim 
1872).

160  BOA, . DH, 658-45799

Mutasarrõß õklar
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112161

Mehmed Pa a!nõn Üsküdar ve Hacõ Hasan 
Pa a!nõn Beyo lu Mutasarrõß õklarõna Tayinleri                                          

(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 112 ! Sayfa: 609)

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Üsküdar Mutasarrõfõ Sa"âdetlü Tosun Pa a%nõn lüzûm-õ tebdîline mebnî 
yerine di erinin ta"yîni lâzõm geldi ine ve Beyo lu Mutasarrõfõ Sa"âdetlü 
Mehmed Pa a hazretleri oraya daha ziyâde (3) münâsib oldu una binâen 
mü ârünileyh Mehmed Pa a%nõn zikr olunan Üsküdar ve Dâr-õ ûrâ-yõ 
"Askerî Levâzõm Dâiresi a"zâsõndan Ferîk Sa"âdetlü Hacõ Hasan Pa a 
hazretlerinin dahi açõlacak (4) Beyo lu Mutasarrõß õ õna nasbõ ve melfûf 
pusulada gösterildi i üzere mezkûr Üsküdar Mutasarrõß õ õnõn on bin 
ve Beyo lu Mutasarrõfõnõn altõ bin altõ yüz elli guru  ehriyyeleri (5) 
oldu undan bundan sekiz bin guru unun mü ârünileyh Mehmed ve iki bin 
be  yüz guru unun ferîklik ma"â õna "ilâveten Hasan Pa alara tahsîsi ile 
kusûr kalacak altõ bin yüz elli guru unun (6) Hazîne-mânde edilmesi irâde-i 
seniyye-i cenâb-õ ehin âhîye mu"allakan tahattur olundu ise de ol bâbda 
emr ü fermân ma"âlî-beyân hazret-i Pâdi âhî her ne vechle eref-sünûh ve 
sudûr buyurulur ise mantûk-õ münîÞ  (7) infâz olunaca õ ifâdesiyle tezkire-i 
senâverî terkîm kõlõndõ efendim. Fî 28 Muharrem Sene (1)291 (17 Mart 
1874).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Hâme-pîrâ-yõ ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle melfûf 
pusula me mûl-õ nazar-õ evket-eser hazret-i Pâdi âhî buyurulmu  (3) ve 

161  BOA, . DH, 681-47429
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istîzân-õ "âlî-i hõdîvîleri vechle mü ârünileyh Mehmed Pa a%nõn Üsküdar 
ve Hasan Pa a%nõn dahi Beyo lu Mutasarrõß õklarõna muharrerü%l-mikdâr 
(4) ma"â larla icrâ-yõ memûriyyetleri ve mebla -õ kusûr-õ mezbûrun 
Hazîne-mânde edilmesi müte"allik ve eref-sudûr buyurulan emr ü fermân 
ma"âlî-"unvân (5) cenâb-õ Cihânbânî hükm-i celîlinden olarak mârrü%z-
zikr pusula yine savb-õ sâmî-i vekâlet-penâhîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la 
ol bâbda (6) emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 29 Muharrem 
Sene (1)291 (18 Mart 1874).

Mutasarrõß õklar



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

312

113162

Beyo lu ve Üsküdar Mutasarrõß õklarõyla Fatih Zabõtasõnõn 
Sa lõk lerini Yürüten Personelin Sayõsal Yetersizli i 

ve lerin Aksamamasõ çin Gerekli Tedbirlerin Alõnmasõ                                          
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 113 ! Sayfa: 610)

Meclis-i dâreye fî 24 A ustos Sene (12)91 (5 Eylül 1875)

939

(1) Müstagnî-i "arz ve beyân buyuruldu u vechle Bâb-õ Vâlâ-yõ Zabtiyye 
ve Beyo lu ve Üsküdar Mutasarrõß õklarõyla Fatih Zâbõtasõnõn umûr-õ 
tabâbetine memûr dokuz tabîb ve dört cerrâh ve dört eczâcõlardan (2) 
"ibâret iken hasbe%l-îcâb bu kerre tabîb efendilerden iki tabîb efendinin 
Habshâne-i "Umûmî ve Haseki Nisâ Hastahânelerinde bulunan haste-
gânõn emr-i tedâvîlerine ve yine bir tabîb efendinin dahi Üsküdar (3) 
Mutasarrõß õ õnda memûr bulunmalarõ âcilden Bâb-õ Vâlâ-yõ nezâret-
penâhîlerinde vukû" bulacak bi%l-cümle mu"âyenât ve Beyo lu ve Kazâ-i 
Erba"a mutasarrõß õklarõyla Fatih Zâbõtasõ ve mülhakâtõ mahallâtda zuhûra 
gelen (4) darb ve cürmün ve bi%l-cümle husûsât-õ sâire-i lâzime ke f ve 
mu"âyenesi husûsu yalnõz bir tabîb ve bir cerrâh efendilerin "uhdesinde 
kalõb u hâlde olunan gayret ve ikdâm üzerine meh-mâ- (5) emken rüyet-i 
mesâlih olunmakda ise de i lerinin kesret ve cesâmeti hasbõyla Bâb-õ Vâlâ-
yõ Zabtiyye ve Beyo lu Mutasarrõß õ õndan müstakill tabîb bulunmadõ õ 
sûretde muhâkemât-õ cezâiyye ve devâirenin (6) karârõ iktizâsõyla lâzõm 
gelecek mu"âyenâtõn vakt ü zamânõyla îfâ edilememesinden rüyet olunacak 
husûsâtõ bi%t-tab" sekte-dâr kalaca õ gibi Beyo lu ve Kazâ-i Erba"a 
mutasarrõß arõnõn (7) mülhakâtlarõnõn kesreti cihetle bu"d mesâfede bir kazâ 
vukû"unda etõbbâ tarafõndan der-hâl hâzõr bulunarak tedâbîr ve tedâvî-i 

162  BOA, ZB, 9-20
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lâzime îfâ ve icrâ edilememesinin mecrûhanõn dâm-õ õztõrâba giriftâriyyetini 
(8) ve belki mühmelin bir hâle dûçâriyyetini bâdî olaca õ der-kâr ve nezd-i 
fehîmânelerinde dahi müsellem bir keyÞ yyet bulunmu  ve bu cihetin 
dahi ilerüde bir mü kilâta u ranõlmaksõzõn "arz (9) ve isti"lâmõ vazîfe-i 
"âcizânemiz iktizâsõndan görünmü  olmasõndan muvâfõk-õ rey-i "âlî-i 
dâverâneleri buyuruldu u hâlde mahallât-õ mezkûrede istihdâm olunmak 
üzere Mekteb-i Mülkiyyeden mahrec (10) çend "aded tabîb ve eczâcõlarõn 
ta"yîn kõlõnmasõ husûsuna fermân-õ âsafâneleri âyân buyurulmak bâbõnda 
emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 3 . Sene (12)92 ve Fî 23 
A ustos Sene (12)91 (4 Eylül 1875).

(Mühür)

Mutasarrõß õklar
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114163

Beyo lu Mutasarrõß õ õnda Yabancõ Dil Bilen Bir Muavin stihdamõna 
Dair (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 114 ! Sayfa: 611)

49

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Ma"lûm-õ "âlî-i cenâb-õ vekâlet-penâhîleri buyuruldu u vechle 
Beyo lu Mutasarrõß õ õ mesâlihinin ehemmiyyeti o dâirede mütevattõn 
yerli ve yabancõ ahâlînin kesret-i ecnâs ve ihtilâf-õ (3) emzicesi nisbetinde 
olmasõna binâen oraca vesâit-i hukûmetin efkârõ temîn edecek bir hâlde 
bulundurulmasõ derece-i vücûbda oldu una ve mutasarrõß õ õn alay beyi 
rütbesinde (4) bir mu"âvini varsa da bu mu"âvin ekseriyâ zabt ü rabt 
vazîfesiyle mukayyed bulundu u cihetle ahâlî-i ecnebiyyenin lisân ve 
mizâclarõnõ bilür bir zâtõn mu"âvin-i sânî sõfatõyla (5) ta"yîni lâzimeden 
ve idârece fevâid ve muhassenât mûcibâtõndan göründü üne mebnî nezd-i 
"âlî-i hõdîv-i a"zamîlerinde karîn-i tasvîb oldu u hâlde ma"â õ Bâb-õ 
Zabtiyyenin tahsîsât-õ (6) "umûmiyyesi miyânõnda tesviye olunmak üzere 
Nezâret-i çâkerî ba tercemânõ esbak stemati Efendi%nin ehrî iki bin 
guru  aylõkla i bu mu"âvin-i sânîli e icrâ-yõ memûriyyeti husûsuna (7) 
müsâ"ade-i "aliyye-i dâver-i efhamîleri âyân buyurulmak bâbõnda ve her 
hâlde emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 8 Rebî"ü%l-âhir Sene 
(1)293 ve fî 20 Nisan Sene (12)92 (2 Mayõs 1876).

( mzâ)
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*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Beyo lu Mutasarrõß õ õ ma"iyyetinde mu"âvin-i sânî sõfatõyla 
lisân-â nâ birinin istihdâmõ ehemmiyyet-i maslahat muktezâsõndan 
görünmekle Zabtiyye Nezâreti Ba tercemânõ esbak stemati Efendi%nin 
tahsîsât-õ zabtiyye miyânõnda (3) iki bin guru  ma"â  i"tâ olunmak üzere 
mezkûr mu"âvin-i sânîli e icrâ-yõ memûriyyeti husûsuna dâir Nezâret-i 
mü ârünileyhânõn tezkiresi leffen "arz ve takdîm kõlõnmõ  olma la ol bâbda 
her ne vechle (4) emr ü fermân hazret-i ehin âhî müte"allik ve eref-sudûr 
buyurulur ise mantûk-õ münîÞ  ittihâz edilece i beyânõyla tezkire-i senâverî 
terkîm olundu efendim. Fî 9 R. Sene (12)93 (4 Mayõs 1876).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Esâbi"-i zîb-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i hõdîvâneleriyle 
tezkire-i ma"rûza manzûr-õ evket-mevfûr hazret-i âhâne (3) buyurulmu  
ve istîzân-õ "âlî-i Sadâret-penâhîleri vechle Efendi-i mûmâileyhin ol 
mikdâr ma"â la zikr olunan mu"âvin-i (4) sânîli e icrâ-yõ memûriyyeti 
müte"allik ve eref-sünûh buyurulan emr ü irâde-i mekârim-"âde-i cenâb-õ 
Tâcdârî iktizâ-yõ (5) celîlinden olarak tezkire-i mezkûre yine savb-õ sâmî-i 
âsafîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân (6) hazret-i 
veliyyü%l-emrindir. Fî 10 R. Sene (12)93 (5 Mayõs 1876).

Mutasarrõß õklar
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115164

Üsküdar Mutasarrõß õ õna Dair                                         
(Transkripsiyonun  Aslõ: Belge 115 ! Sayfa: 613)

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Üsküdar Mutasarrõß õ õnõn ehil ve muktedir birine tevdî"i îcâb-õ 
maslahatdan bulundu una ve " zzetlü Hur id Bey mukaddemâ dahi 
hidemât-õ zâbõtada tecrübe olunmu  ve sõfat-õ matlûbe ile muttasõf bulunmu  
(3) oldu una binâen mezkûr mutasarrõß õkda bulunan Ferîk Sa"âdetlü 
Ahmed Pa a hazretleri sâye-i ma"âlî-vâye-i cenâb-õ Mülûkânede silk-i 
"askerîde kullanõlmak üzere yerine muhassas olan ma"â  ile mûmâileyh (4) 
Hur id Bey%in icrâ-yõ memûriyyeti hakkõnda her ne vechle emr ü fermân-õ 
Hümâyûn hazret-i ehriyârî eref-sünûh ve sudûr buyurulur ise mantûk-õ 
celîli infâz edilece i beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm kõlõndõ efendim. Fî 
24 Muharrem Sene (12)94 (8 ubat 1877).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Hâme-ârâ-yõ ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleri manzûr-õ 
ma"âlî-mevfûr hazret-i Mülûkâne buyurulmu  ve ber-vech-i istîzân (3) 
Ferîk-i mü ârünileyhin silk-i "askerîde kullanõlmak üzere mûmâileyh 
Hur id Bey%in zikr olunan Üsküdar Mutasarrõß õ õna icrâ-yõ (4) memûriyyeti 
müte"allik ve eref-sudûr buyurulan emr ü fermân-õ Hümâyûn cenâb-õ 

ehriyârî mantûk-õ münîÞ nden bulunmu  olma la ol bâbda (5) emr ü 
fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 25 Muharrem Sene (12)94 (9 ubat 
1877).
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116165

Üsküdar Mutasarrõß õ õ Hukuk ve Ceza Mahkemeleri Dairelerinin 
Tamirleri (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 116 ! Sayfa: 614)

837

(1) Zabtiyye Nezâret-i Celîlesinin 11 Ramazan Sene (12)93 (30 Eylül 
1876) târîhinde ûrâ-yõ Devlete havâle buyurulan 29 a"bân Sene (12)93 
(19 Eylül 1876) târîhli ve yüz doksan be  numerolu tezkiresi ve melfûf 
defter Mülkiyye Dâiresinde kõrâat olundu.
(2) Meâl-i tezkirede Üsküdar Mutasarrõß õ õ Dâiresiyle Hukûk ve Cezâ 
Mahkemeleri Dâireleri gâyet harâb oldu u cihetle içlerinde ikâmet 
muhâtaradan sâlim olamayaca õndan lâyõklõca ta"mîri zõmnõnda üç yüz dört 
(3) bin küsûr guru a ke Þ  icrâ olunmu  ise de bu mikdâr istiksâr olunarak 
lâzõmõn terkiyle ta"mîri elzem olan mahalleri tekrâr ke f etdirildikde 
masârif-i mezkûre yetmi  dokuz bin dokuz yüz (4) yetmi  üç buçuk guru a 
kadar tenezzül etmi  ve bunun sarfõna müsâ"ade olunmaz ise ilerüde bir 
sakatlõk vukû"u melhûz bulunmu  idü inden mebla -õ mezbûrun doksan 
iki senesi büdcesine dâhil bulunan (5) ta"mîrât tertîbinden olarak Zabtiyye 
Veznesinden sarf ve îfâsõ istîzân olunub ol bâbda Mâliyye Nezâret-i Celîlesi 
makâmõyla cereyân eden muhâberenin cevâbõnda Zabtiyye Nezâretinin 
sene-i hâliyye (6) büdcesinde ta"mîrât-õ cüziyye içün elli bin ve ba"zõ 
mevâki"-i mühimmede muhterik ve harâb olan karagolhâneler masârif-i 
in âiyyesiçün dahi yüz bin ki cem"an yüz elli bin guru  murakkam (7) 
olub ta"mîrât-õ merkûme içün sarfõ istenilen mebâli e ta"mîrât-õ cüziyye 
kar ulu u kifâyet etmeyece inden üst tarafõnõn karagollar masârif-i 
in âiyyesi kar ulu undan fazla akçe kalmõ  ise (8) andan tesviyesi reye 
ta"lîk kõlõnmõ  ve bunun üzerine Zabtiyye Nezâretiyle icrâ-yõ muhâbere 
olunarak gelen cevâbda zikr olunan yüz elli bin guru dan gayr-õ ez-sarf 
kusûr kalan akçenin (9) mârrü%l-beyân masârif-i ta"mîriyyeye kifâyet 
edece i beyân kõlõnmõ dõr.

165  BOA, . D, 33-1644
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(10) Îcâbõ lede%t-teemmül devâir-i mezkûrece edilecek ta"mîrât gösterilen 
e edd-i ihtiyâc üzerine icrâ kõlõnacak olub bunun tehîri dahi kâbil 
olamayaca õna ve masâriÞ nin büdce (11) dâhilinde imkân-õ tesviyesi 
beyân kõlõnmasõna nazaran devâir-i mezkûrenin ta"mîri muvâfõk-õ maslahat 
görünmü  olma la hiç bir sebeb ve vesîle ile ke Þ  tecâvüz etdirilmemek 
ve âyed ziyâde masraf vukû"a (12) getirilir ise ber mûcib-i nizâm âmirine 
tazmîn etdirilmek ve metânet ve rasânetine dikkat ve i"tinâ kõlõnmak ve 
masârif-i vâkõ"asõ ber-minvâl-i muharrer Zabtiyye büdcesine dâhil bulunan 
iki kalem yüz elli bin (13) guru un bakõyye-i mevcûdundan tesviye 
olunmak üzere devâir-i mezkûrenin ke Þ  vechle icrâ-yõ ta"mîri zõmnõnda 
Nezâret-i mü ârünileyhâya mezûniyyet verilmesi ve Mâliyye Nezâret-i 
Celîlesine dahi beyân-õ hâl (14) buyurulmasõ tezekkür kõlõnma õn ol bâbda 
emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 19 Safer Sene (12)94 ve fî 
21 ubat Sene (1)292 (5 Mart 1877).

(Mühürler)

*

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Üsküdar Mutasarrõß õ õ ve Hukûk ve Cezâ Mahkemeleri Dâireleri gâyet 
harâb oldu u cihetle elzem olan mahallerinin yetmi  dokuz bin dokuz yüz 
yetmi  üç buçuk guru  sarfõ ile ta"mîri mümkün olaca õ (3) lede%l-ke f 
anla õldõ õndan mebla -õ mezbûr Zabtiyye büdcesinin doksan iki senesi 
ta"mîrât ve in âât tertîbi bakõyyesinden tesviye olunmak ve mikdâr-õ 
mezkûrdan ziyâde akçe sarf olunmamak ve olur ise (4) âmirine tazmîn 
etdirilmek üzere ta"mîrât-õ mukteziyyesinin icrâsõ tezekkür olundu una 
dâir ûrâ-yõ Devlet Mülkiyye Dâiresinden kaleme alõnan mazbata melfûf 
defter ile berâber "arz ve takdîm kõlõnmõ  olma la (5) ber-mantûk-õ mazbata 
îfâ-yõ mu"âmelât-õ lâzimenin Mâliyye ve Zabtiyye Nezâret-i Celîlelerine 
havâlesi hakkõnda her ne vechle irâde-i seniyye-i hazret-i Pâdi âhî 
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müte"allik ve eref-sudûr buyurulur ise hükm-i celîline (6) tevfîk-i hareket 
olunaca õ beyânõyla tezkire-i senâveri terkîm olundu efendim. Fî 26 S. 
Sene (12)94 (12 Mart 1877).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki 
(2) Hâme-pîrâ-yõ ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-penâhîleriyle 
melfûf mazbata ve defter me mûl-õ nazar-õ dakâyõk-eser hazret-i (3) 

ehriyârî buyurulmu  ve zikr olunan dâirelerin ta"mîri içün sarfõ gösterilen 
yetmi  dokuz bin bu kadar guru  ziyâdece (4) göründü ünden masârif-i 
mezkûrenin tedkîk müfredâtõyla yeniden ke Þ nin icrâsõ ve resminin tanzîmi 
ile karâr-õ keyÞ yyetin (5) "arz ve istîzânõ eref-sâdõr olan emr ü fermân-õ 
Hümâyûn cenâb-õ Mülkdârî mantûk-õ celîlinden olarak mârrü%z-zikr (6) 
mazbata ve defter savb-õ sâmî-i âsafânelerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol 
bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 27 S. Sene (12)94 (13 
Mart 1877).

Mutasarrõß õklar
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117166

Beyo lu Mutasarrõß õ õ Dairesi ve Hapishanesi Masraß arõ Hakkõnda 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 117 ! Sayfa: 616)

950

(1) Beyo lu Mutasarrõß õ õ dâire ve habshânesiyle müteferri"âtõ masârif-i 
in âiyyesinin sûret-i tesviyesi hakkõnda tanzîm ve takdîm kõlõnan mazbata 
lede%l-"arz ol bâbda eref-sünûh (2) ve sudûr buyurulan irâde-i seniyye 
üzerine Zabtiyye Nezâret-i Celîlesiyle muhâbereyi âmil tezkire-i sâmiyye 

ûrâ-yõ Devlete havâle buyurulma la Mâliyye Dâiresinde kõrâat olundu.

(3) Hükm-i irâde-i seniyyede bu makûle ebniye hakkõnda müttehaz olan 
kâ"ideye tevfîkan i bu in ââtõn evvel emirde resimlerinin takdîm olunmasõ 
ve tanzîmi mukarrer olan nizâm (4) yapõlmadõkca böyle masraß arõn "arz ve 
istîzân olunmamasõ emr ü fermân buyurulmu  ve Nezâret-i mü ârünileyhânõn 
cevâbõnda dahi zikr olunan mutasarrõß õk dâiresiyle habshâneye (5) "ilâvesi 
lâzõm gelen gezinti mahalli gibi ba"zõ yerlerinin ikmâli içün sarfõna 
lüzûm görünen akçenin mutasarrõß õk dâiresiyle habshânenin masârif-i 
in âiyyesine (6) ta"alluku olmayõb sonradan yapõlacak ve masrafõ ayrõca 
tesviye edilecek bir ey oldu u cihetle bunun ber-mûcib-i irâde-i seniyye 
ebniye-i emîriyyeye dâir (7) nizâmnâmenin tanzîmine de in tehîr edilmesi 
emr-i tabî"i ise de mezkûr mutasarrõß õk dâiresiyle habshânenin hâl-i hâzõrõ 
mukaddemâ ke Þ  icrâ ve irâde-i "aliyyesi istihsâl (8) olunarak in â kõlõnmõ  
ve emr-i in â ebniye-i emîriyye hakkõnda bir nizâm yapõlmasõ içün irâde-i 
seniyye eref-sudûrundan evvel icrâ ve ikmâl edilmi  ve i bu binâlarõn 
resmleri (9) in âlarõna mübâ eret olunmazdan evvel ve sonra Dâr-õ 

ûrâ-yõ "Askerî Erkân-õ Harb Dâiresiyle ebniye kalfalarõ ma"rifetleriyle 
tanzîm etdirilerek takdîm edilmi  olmasõna binâen (10) bunlarõn yeniden 
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resmlerinin tanzîmine hâcet olmadõ õndan ve zikr olunan habshâne içün 
sonradan ikmâline lüzûm görünen nevâkõsõ ber-mûcib-i irâde-i seniyye 
ba"de (11) in â kõlõnmak üzere mukaddemâ müceddeden in â ve ikmâl 
edilmi  olan mutasarrõß õk dâiresiyle habshânesinin hâl-õ hâzõrõ masârif-i 
vâkõ"asõnõn icrâ-yõ mahsûbuyla (12) defterlerinin kapadõlmasõ ifâde ve 
beyân kõlõnmõ dõr.

(13) Mazbata-i merkûme mündericâtõndan anla õlaca õ vechle zikr olunan 
habshânenin yüz yedi bin yedi yüz on sekiz ve mutasarrõß õk dâiresinin 
dört yüz yirmi dokuz bin (14) yedi yüz otuz dört guru  on para masraß a 
in âsõ taht-õ irâdede bulunmu  iken mezkûr habshânenin masâriÞ  ke f-i 
evvelini otuz bir bin dört yüz bir guru  (15) otuz para tecâvüz etmesi bir kat 
yapõlmasõ ve masârif-i in âiyyesinin metalik olarak sarf edilmesi mukarrer 
oldu u hâlde muahharen iki kat yapdõrõlmasõndan (16) ve sarÞ yâtõn nuhâs 
hesâbõyla vukû"undan ve esbâb-õ sâireden ne et ederek ma"a-mâ-fîh i bu 
akçe farkõndan hâsõl olan yirmi altõ bin dört yüz on bir guru  (17) fazla-i 
sarÞ yâta mahsûb edildikde sarf-õ açõk olan mebâli in mikdârõ dört bin 
dokuz yüz doksan guru dan "ibâret kalaca õ ve mutasarrõß õk dâiresine 
(18) ke Þ nden ziyâde sarf olunan otuz bir bin yedi yüz be  guru  otuz 
paranõn metalik olarak sarfõ mukarrer bulundu u hâlde nuhâs Þ yâtõyla 
sarf edilmesinden (19) dolayõ hâsõl olan fark Þ yâtdan kapadõlaca õ "inde%t-
tedkîk tebeyyün etmi  ve ebniye-i emîriyye hakkõndaki nizâm dahi ikmâl 
ile irâde-i seniyyesi istihsâl edilmi  oldu undan (20) mazbata-i mezkûrede 
"arz ve beyân olundu u vechle ber-minvâl-i muharrer iki kalem elli sekiz 
bin bu kadar guru un akçe farkõndan tesviyesi ve sarf-õ açõkdan sarf olunan 
(21) dört bin dokuz yüz guru un dahi sene-i sâbõka in âât veyâhûd zuhûrât 
tertîbinden icrâ-yõ mahsûbu husûsunun Mâliyye Nezâret-i Celîlesine 
havâlesi ve Zabtiyye (22) Nezâret-i Celîlesine beyân-õ hâl ile berâber 
habshâne içün in âsõ tasavvur olunan gezinti mahalline lüzûm-õ kavî ve 
"âcil bulundu u hâlde yeni nizâm mûcibince ke Þ nin icrâsõ (23) ve olmadõ õ 
takdîrde in âsõnõn hasbe%l-hâl tehîri husûsunun dahi "ilâveten i "ârõ bi%t-
tezekkür dâire-i mezkûrenin ke f defterleriyle resmleri leffen takdîm 
kõlõnma õn (24) ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 27 

a"bân Sene (1)294 ve fî 24 A ustos Sene (1)293 (5 Eylül 1877).

(Mühür)

Mutasarrõß õklar
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*

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Beyo lu Mutasarrõß õ õ dâire ve habshânesiyle müteferri"âtõ masârif-i 
in âiyyesinin sûret-i tesviyesine dâir geçende ma"rûz-õ huzûr-õ "âlî kõlõnan 
mazbata üzerine eref-sâdõr olan irâde-i seniyye-i hazret-i (3) Pâdi âhî 
mantûk-õ münîÞ  ûrâ-yõ Devlete tebli  olunmu  idi ol bâbda Zabtiyye 
Nezâret-i Celîlesiyle bi%l-muhâbere Mâliyye Dâiresinden kaleme alõnan 
müzekkire müteferri"âtõyla berâber leffen "arz ve takdîm kõlõndõ (4) zikr 
olunan habshânenin yüz yedi bin yedi yüz on sekiz ve mutasarrõß õk 
dâiresinin dört yüz yirmi dokuz bin yedi yüz otuz dört guru  masraß a 
in âsõ taht-õ irâde-i seniyyede (5) bulunmu  iken habshâne masâriÞ nin 
ke f-i evvelini otuz bir bin dört yüz bir guru  otuz para tecâvüz etmesi bir 
kat yapõlmak ve masârif-i in âiyyesi metalik olarak sarf olunmak mukarrer 
(6) oldu u hâlde muahharen iki kat yapõlmasõndan ve sarÞ yyâtõn nuhâs 
hesâbõyla vukû"undan ve esbâb-õ sâireden ne et ederek i bu akçe farkõndan 
hâsõl olan yirmi altõ bin dört yüz on (7) bir guru  fazla-i sarÞ yyâta mahsûb 
edildikde sarf-õ açõk olan mebâli in mikdârõ dört bin dokuz yüz doksan 
guru dan "ibâret kalaca õ ve ke fden ziyâde sarf olunan mebâli in (8) 
akçe farkõndan kapadõlaca õ "inde%t-tedkîk tebeyyün etmi  oldu undan 
mezkûr iki kalem elli sekiz bin bu kadar guru un akçe farkõndan tesviyesi 
ve açõkdan sarf olunan dört bin dokuz yüz guru un dahi (9) in âât veyâhûd 
zuhûrât tertîbinden icrâ-yõ mahsûbu husûsunun Mâliyye Nezâret-i 
Celîlesine havâlesi ve Zabtiyye Nezâretine de beyân-õ hâl ile berâber 
habshâne içün in âsõ tasavvur olunan gezinti mahalline (10) lüzûm-õ kavî 
göründü ü hâlde nizâm-õ cedîd mûcibince ke Þ nin icrâsõ ve buna ihtiyâc 
sahîh olmadõ õ takdîrde in âsõnõn hasbe%l-hâl tehîri mâddelerinin dahi 
teblî  ve tavsiyesi tezekkür kõlõnmõ  olma la (11) ol bâbda her ne vechle 
emr ü fermân-õ Hümâyûn hazret-i Pâdi âhî müte"allik ve eref-sudûr 
buyurulur ise mantûk-õ "âlîsi infâz edilece i beyânõyla tezkire-i senâverî 
terkîm kõlõndõ efendim. Fî 3 N. Sene (12)94 (11 Eylül 1877).
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(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-penâhîleriyle 
evrâk-õ ma"rûza manzûr-õ ma"âlî-mevfûr (3) hazret-i ehriyârî buyurulmu  
ve mebâli -i merkûmenin ber-vech-i istîzân tesviyesi ve gezinti mahalline 
dâir mülâhazanõn (4) dahi Zabtiyye Nezâretine tavsiyesi eref-sâdõr olan 
irâde-i seniyye-i cenâb-õ Mülûkâne mantûk-õ celîlinden (5) olarak evrâk-õ 
merkûme savb-õ sâmî-i âsafânelerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr 
ü fermân (6) hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 4 N. Sene (12)94 (12 Eylül 
1877).

*

(1) Sadâret-i "Uzmâ Müste ârlõ õ Cânib-i "Âlîsine

214

(2) Devletlü efendim hazretleri
(3) Beyo lu Mutasarrõß õ õ dâire ve habshânesiyle müteferri"âtõ masârif-i 
in âiyyesinden ke f olandan fazla sarf olunmu  olan mebâli in akçe 
farkõndan ve in âât tertîbinden tesviyesi muktezâ-yõ irâde-i (4) seniyyeden 
bulundu u ve iktizâ-yõ hâlin icrâsõ eref-vârid olan 16 Ramazan Sene 
(12)94 (24 Eylül 1877) târîhli ve 333 numerolu tezkire-i sâmiyyede emr ü 
fermân buyurulmu  ve ol vechle îcâbõ der-dest-i icrâ bulunmu  ise de (5) 
zikr olunan dâirelerin icrâ kõlõnan ke f-i sânîsi keyÞ yyâtõnõ mutazammõn 
tanzîm olunan defâtir ile ol bâbda ba"zõ mu"âmeleyi hâvî olan evrâk 
mukaddemâ ûrâ-yõ Devlet Mâliyye Dâiresinden (6) vukû" bulan taleb 
üzerine ebniye-i mezkûre in âât memûrlarõndan Fehim Efendi%ye tevdî"an 

Mutasarrõß õklar



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

324

takdîm kõlõnmõ  oldu u hâlde henüz vürûd etmemi  ve evrâk-õ mezkûrenin 
Bâb-õ "Âlî evrâk odasõnda (7) mahfûz olmasõ melhûz bulundu u Efendi-i 
mûmâileyh tarafõndan beyân kõlõnmõ  ve mebâli -i merkûmenin tesviye 
ve îfâsõ ise defâtir ve evrâk-õ merkûmenin tezkire-i sâmiyye-i mezkûre ile 
birle dirilerek mu"âmele edilmesine mütevakkõf (8) bulunmu  olma la zikr 
olunan defâtir ile evrâk-õ merkûmenin Bâb-õ "Âlî%ce ne tarafda mahfûz ise 
bildirilerek Bâb-õ Zabtiyyeye götürülmesi zõmnõnda lâzõm gelenlere emr-i 
mahsûs i"tâsõ lüzûmunun (9) cânib-i "âlî-i âsafânelerine izbârõ Zabtiyye 
Muhâsebesinden ifâde kõlõnmõ  ve icrâ-yõ îcâbõ menût-õ müsâ"ade-i isâbet-
mü"tâde-i dâverâneleri bulunmu  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i 
men lehü%l-emrindir. Fî 6 Zi%l-ka"de Sene (12)94 ve fî 31 Te rîn-i evvel 
Sene (12)93 (12 Kasõm 1877).

( mzâ)
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118167

Üsküdar Do ancõlar!daki Metruk Kabristanda Amedi Musa!nõn 
DeÞ ne Arama ste i Konusunda Üsküdar Mutasarrõß õ õnõn Görü ünün 
Sorulmasõ Hakkõnda (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 118 ! Sayfa: 619)

(1) Üsküdar Mutasarrõß õ õna

(2) Üsküdarda Do ancõlar%da kâin kabristan mahallinin metrûk kabristanõn 
bir tarafõnda defîne oldu u ba"zõ tarafdan haber verilmi  oldu undan 
mezarlõk ve tahribât icrâsõ içün taharrîsi içün hafriyyât takdîm-i mezûniyyet 
i"tâsõ Âmedî Musa imzâsõyla (3) verilen "arz-õ hâlde istid"â olunmu dur 
i bu mahallin hafrõnda bir mahzûr mütâla"a olunmamõ  ise de olunmu  ve 
yalnõz bir ar un kadar mahall hafr edece i olunmasõna nazaran mezûniyyet 
i"tâsõnda bir mahsur olunaca õ haber verilmi dir bundan böyle (4) 
olmadõ õndan iktizâ-yõ icrâ olunmak üzere gelen olakalmõ  isede bu bâbda 
olan mütâla"a-i "aliyyelerinin i "âr buyurmasõ bâbõnda i bu istid"ânõn 
is"âfõnda Ma"ârif Nezâretince bir mahzûr yok ise görülememi  (5) ise de 
bu ba"de iktizâsõna bakõlmak üzere bu bâbda mütâla"a-i behiyyelerinin 
i "ârõna himmet buyurulmasõ mütemennâdõr efendim. Fî 12 Cemâziye%l-
evvel Sene (12)95 fî 2 Mayõs Sene (12)94 (14 Mayõs 1878).

( mzâ)

167  BOA, MF. MKT, 56-67

Mutasarrõß õklar



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

326

119168

Ergiri Mutasarrõß õ õ ve Dersaadet Zaptiye Müdürlü ü 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 119 ! Sayfa: 620)

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Ergiri sanca õ Mutasarrõfõ Sa"âdetlü brahim Hakkõ Pa a%nõn "illet-i 
vücûdiyyesinden bahsle isti"fâ eyledi i cihetle yerine münâsibinin 
nasbõ iktizâ etmi  ve Der-Sa"âdet Zâbõta Müdîri Kazõm Bey mezkûr 
(3) mutasarrõß õ a lâzõm olan evsâfõ hâiz bulunmu  oldu undan Mîr-i 
mûmâileyhin Ergiri Mutasarrõß õ õna ta"yîni ve bu hâlde açõlacak 
zâbõta müdîrli ine dahi Meclis-i dâre-i Zabtiyye a"zâlõ õnda ve Eyüb 
Kâimmakâmlõ õnda bulunmu  (4) olan " zzetlü Ahmed Bey%in ehliyyeti 
cihetiyle icrâ-yõ memûriyyeti ve Üsküdar Muhâfõzlõ õnda mücerreb ve 
muktedir bir zâtõn bulunmasõ lâzõm geldi inden el-yevm bu hidmetde 
bulunan " zzetlü Hur id Bey%in sâye-i ma"âlî-vâye-i cenâb-õ (5) Mülûkânede 
yakõnda hâline çesbân âher bir memûriyyetde istihdâm olunmak üzere 
zikr olunan muhâfõzlõ õn mukaddemleri ba"zõ elviye mutasarrõß õklarõnda 
müstahdem olub muahharen müddet-i medîde Ni  Mutasarrõß õ õnda dahi 
(6) bulunarak ibrâz-õ hüsn-i hidmet etmi  olan Sa"âdetlü Ali Rõza Pa a 
hazretlerine ihâlesi husûslarõ münâsib gibi tasavvur olunmu  ise de ol 
bâbda her ne vechle emr ü fermân-õ Hümâyûn hazret-i ehin âhî müte"allik 
(7) ve eref-sudûr buyurulur ise mantûk-õ celîli infâz olunur efendim. Fî 8 
C. Sene (1)295 (9 Haziran 1878).

168  BOA, . DH, 768-62579
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(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki 
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleri manzûr-õ 
"âlî-i hazret-i Pâdi âhî buyurulmu  (3) ve istîzân olundu u vechle mü âr ve 
mûmâileyhümden Ali Rõza Pa a%nõn Üsküdar Muhâfõzlõ õna (4) ve Kazõm 
Bey%in Ergiri Mutasarrõß õ õna ve Ahmed Bey%in dahi zâbõta müdîrli ine 
icrâ-yõ memûriyyetleri müte"allik (5) ve eref-sudûr buyurulan irâde-i 
seniyye cenâb-õ ehin âhî mantûk-õ münîÞ nden bulunmu  olma la ol 
bâbda (6) emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 9 C. Sene (12)95 
(10 Haziran 1878).
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120169

Üsküdar Mutasarrõß õ õ daresinde Bulunan 
Hapishane ve Polis Ko u larõnõn Tamiri Hakkõnda                                        
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 120 ! Sayfa: 621)

1088

(1) Zabtiyye Nezâret-i Celîlesinin ûrâ-yõ Devlete havâle buyurulan 10 
Zi%l-ka"de Sene 1295 ve 24 Te rîn-i evvel Sene (12)94 (5 Kasõm 1878) 
târîh ve yüz altmõ  yedi numerolu tezkiresiyle melfûf ke f defteri Mâliyye 
Dâiresinde (2) kõrâat olundu.

(3) Meâli Üsküdar Mutasarrõß õ õ idâresinde bulunan habshânenin 
ko u larõyla ihtilâtdan men" olunacaklara "âid odalarõn tahta dö emeleri 
ve polis ve mürâhik170 ve borçlu odalarõnõn dâhil ve hâricleriyle (4) nerd-
bânlarõnõn harâb ve muhtâc-õ ta"mîr olmasõndan dolayõ ke Þ  bi%l-icrâ kâime 
yüz guru  hesâbõyla dokuz bin yedi yüz doksan bir buçuk guru la vücûda 
gelece i anla õldõ õndan ve icrâ-yõ (5) ta"mîre ehremânetince müte"ahhid 
bulunmadõ õndan bahsle masârif-i merkûme Dâire-i Zabtiyyenin sâl-i 
hâle mahsûben dâhil-i müvâzene bulunan in âât ve ta"mîrât tertîbinden 
tesviyesi istîzânõndan "ibâretdir.

(6) Îcâbõ lede%l-mülâhaza ta"mîrât-õ mezkûrenin icrâsõ lüzûm-õ tahtõnda 
bulundu u anla õlmõ  ve ke Þ nin dahi ahvâl ve nizâmõna muvâfõk sûretde 
icrâ kõlõndõ õ gösterilmi  oldu undan tasarrufâta ri"âyetle (7) ke Þ ni 
tecâvüz etmemek üzere ol mikdâr masraß a ta"mîrâtõnõn icrâsõyla berâber 
masârif-i vâkõ"asõnõn tertîb-i mezbûrdan tesviyesi husûsunun Nezâret-i 
mü ârünileyhâya havâlesi bi%t-tezekkür zikr olunan (8) ke f defteri leffen 
takdîm kõlõndõ ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 2 
Zi%l-hicce Sene (1)295 ve fî 15 Te rîn-i sânî Sene (1)294 (27 Kasõm 1878).

(Mühürler)

169  BOA, . D, 42-2243
170  Bülu  ça õna ermi , on iki ya õna basmõ  erkek çocuk. Bkz.: Ferit Devellio lu, Osmanlõca-Türkçe 

Ansiklopedik Lûgat, Ankara 1997, s. 732.
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(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) ûrâ-yõ Devlet Mâliyye Dâiresinden tanzîm olunub melfûf defterle 
berâber "arz ve takdîm kõlõnan mazbata meâlinden müstebân oldu u 
vechle Üsküdar Mutasarrõß õ õ idâresinde bulunan (3) habshâne ko u larõ 
ile ihtilâtdan men" olunacaklara "âid odalarõn tahta dö emelerinin ve 
polis ve mürâhik ve borçlu odalarõnõn dâhil ve hâric nerd-bânlarõnõn 
ta"mîri zõmnõnda (4) ke Þ  bi%l-icrâ kâime yüz guru  hesâbõyla dokuz bin 
yedi yüz doksan bir buçuk guru la vücûda gelece i ve bunlarõn ta"mîri 
lüzûm-õ tahtõnda olub ke Þ nin dahi usûl ve nizâmõna (5) muvâfõk sûretde 
icrâ kõlõndõ õ anla õlmõ  oldu undan tasarrufâta ri"âyetle ke Þ ni tecâvüz 
etmemek üzere ol mikdâr masraß a ta"mîrâtõnõn icrâsõyla berâber masârif-i 
vâkõ"asõnõn Dâire-i (6) Zabtiyyenin sâl-i hâle mahsûben dâhil-i muvâzene 
bulunan in âât ve ta"mîrât tertîbinden tesviyesi husûsunun Zabtiyye 
Nezâret-i Celîlesine havâlesi tezekkür kõlõnmõ  olma la ol bâbda (7) her 
ne vechle irâde-i seniyye-i cenâb-õ Mülûkâne müte"allik ve eref-sudûr 
buyurulur ise infâz-õ hükm-i "âlîsine mübâderet olunaca õ beyânõyla 
tezkire-i senâverî terkîm kõlõndõ efendim. Fî 12 Zi%l-hicce Sene (12)95 (7 
Aralõk 1878).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i vekâlet-
penâhîleriyle mazbata-i ma"rûza (3) ve melfûfu manzûr-õ "âlî-i hazret-i 
Pâdi âhî buyurulmu  ve ber-mûcib-i istîzân ta"mîrât-õ (4) mezkûrenin 
icrâsõyla masârif-i muharrerenin tertîb-i mezbûrdan tesviyesi (5) 
husûsunun Nezâret-i mü ârünileyhâya havâlesi eref-sünûh buyurulan 
irâde-i seniyye-i (6) cenâb-õ Cihândârî iktizâ-yõ celîlinden olarak mazbata-i 
mezkûre melfûfuyla (7) berâber taraf-õ "âlî-i hõdîvîlerine i"âde kõlõnmõ  
olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i (8) veliyyü%l-emrindir. Fî 13 Zi%l-
hicce Sene (12)95 (8 Aralõk 1878).

Mutasarrõß õklar
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121171

Bahçõvanba õ E lef!i Yaralayanlarõn Hersekli Olmadõklarõndan 
Hükümete ade Edilemeyecekleri Hakkõnda Avusturya Konsoloslu undan 

Beyo lu Mutasarrõß õ õ!na Gönderilen Cevabnamenin Takdimine Dair 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 121 ! Sayfa: 623)

(1) Bâ çõvânbâ õ E lef kullarõnõn cârihlerinin Hersekli oldu u muahharen 
haber verildi i cihetle hasbe%l-mukâvele (2) haklarõnda teba"a-i Devlet-i 
"Aliyye mu"âmelesi icrâ olunmak lâzõm gelece inden merkûmlarõn 
Avusturya Kançõlaryasõndan (3) alõnarak usûl ve nizâmõ vechle 
muhâkemelerinin icrâsõ husûsunun Hâriciyye ve Zabtiyye Nezâretlerine 
i "ârõ (4) hakkõnda eref-sâdõr olan emr ü fermân-õ Hümâyûn hazret-i 
Pâdi âhî mantûk-õ "âlîsine tevfîkan Nezâret-i mü ârünileyhâya (5) 
tastîr olunan tezkireler üzerine Zabtiyye Nezâreti cânibinden Beyo lu 
Mutasarrõß õ õ vâsõtasõyla kançõlaryaya (6) mürâca"at olunarak ol bâbda 
mezkûr kançõlarya tarafõndan cevâben gönderilmi  olan Franseviyyü%l-
"ibâre (7) varaka dâire-i kitâbete tebli  edilmekle terceme etdirilerek "arz 
ve takdîm kõlõndõ. Fî 23 . Sene (12)96 (12 A ustos 1879).

171  BOA, Y. A. HUS, 161-96
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(1) Beyo lu Mutasarrõß õ õna Avusturya Konsolosu tarafõndan fî 10 
A ustos 1879 târîhiyle yazõlan (2) tezkirenin tercemesidir.

(3) Dünki târîhli ve 4860 numerolu tezkire-i behiyyelerinde Almanya 
teba"asõndan Mösyö elf hakkõnda sû-i kasdda bulunduklarõndan (4) 
nâ î konsoloshânede mahbûs bulunan Yuvan Savopapan ile Petro Savo 
Novakoviç nâm kimesnelerin Hersekli (5) olduklarõ cihetle tedîbleri 
Hukûmet-i Seniyyeye "âid bulundu undan taraf-õ "âlîlerine teslîm olunmasõ 
i "âr buyurulmu  ise de (6) merkûmândan Yuvan Savopapan #Papan$ ve 
Novakoviç dahi #Misiki$ karyeleri ahâlîsinden olduklarõndan ve bu köyler 
(7) speçya civârõnda olub mûmâileyhümânõn dahi Avusturya teba"asõndan 
bulunduklarõ konsoloshânece bi%t-tahkîk tebeyyün eylemi  (8) oldu undan 
kendülerinin Hukûmet-i Seniyyeye teslîm olunamayaca õ beyân olunur.

(9) Bâlâda muharrer tafsîlâtõ i"tâ eyler ve merkûmlarõn taraf-õ "âlîlerine 
teslîmleri mer"iyyü%l-icrâ olan mu"âhedâta mugâyir (10) olmasõ cihetle bu 
husûsda vukû" bulan taleblerinde õsdâr buyurulmayaca õnõ ümîd eylerim. 
Fî 23 . Sene 1296 (12 A ustos 1879).172

172  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
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122173

Beyo lu Mutasarrõß õ õ Tabibi Ali Rõza Bey!e Ni an Verilmesi 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 122 ! Sayfa:625)

108

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Beyo lu Mutasarrõß õ õnda müstahdem Tabîb Ali Rõza Bey%in imdiye 
kadar umûr-õ memûresine "âid vezâiÞ  bi-hakkõn îfâ eyledikden ba ka 
iki buçuk seneden berü muhâcirîn haste-gânõnõ mu"âyene ve tedâvî (3) 
etmek gibi hidemât-õ makbûlede bulundu undan bahsle mûmâileyhe 
be inci rütbeden bir kõt"a Mecîdî Ni ân-õ zî ânõnõn i"tâsõyla taltîf esbâbõnõn 
istihsâli Beyo lu Mutasarrõß õ õ vekâletinden bâ-tezkire (4) i "âr olunmu  
ve keyÞ yyet Meclis-i Fõrka-i Zabtiyyeye lede%l-havâle bu misillü hüsn-i 
hidmetleri me hûd olanlarõn birer sûretle tesrîri ân-õ mekârim-ni ân-õ "âlî 
îcâbõndan bulunmu  oldu una binâen Tabîb-i mûmâileyh (5) dahi emsâli 
gibi mükâfâten be inci rütbeden bir kõt"a Mecîdî Ni ân-õ zî ânõnõn "inâyet 
ve ihsân buyurulmasõ husûsunun pî -gâh-õ "âlî-i dâver-i efhamîlerine "arz 
ve inhâsõ ifâde kõlõnmõ  olma la ber-vech-i ma"rûza (6) îfâ-yõ muktezâsõna 
müsâ"ade-i "aliyye-i cenâb-õ vekâlet-penâhîleri âyân buyurulmak bâbõnda 
emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 15 Ramazan Sene (12)96 ve 
fî 20 A ustos Sene (1)295 (1 Eylül 1879).

( mzâ)

173  BOA, . DH, 792-64280
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(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Beyo lu Mutasarrõß õ õnda müstahdem Tabîb Ali Rõza Bey%in imdiye 
kadar umûr-õ memûresince ve iki buçuk seneden berü muhâcirîn haste-
gânõnõ mu"âyene ve tedâvî husûsunda me hûd olan hüsn-i hidmet ve 
mesâ"îsine (3) mükâfâten mûmâileyhe be inci rütbeden bir kõt"a Mecîdî 
Ni ân-õ zî ânõ i"tâsõyla taltîÞ  husûsuna dâir Zabtiyye Nezâretinden meb"ûs 
tezkire leffen "arz ve takdîm kõlõnmõ  olma la ol bâbda her ne vechle (4) 
emr ü fermân-õ Hümâyûn cenâb-õ ehin âhî müte"allik ve eref-sudûr 
buyurulur ise hükm-i celîlinin icrâsõna ibtidâr olunaca õ beyânõyla tezkire-i 
senâverî terkîm kõlõndõ efendim. Fî 4 L. Sene (12)96 (21 Eylül 1879).

( mzâ)

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Esâbi"-i pîrâ-yõ ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i vekâlet-
penâhîleriyle melfûf tezkire manzûr-õ "âlî-i hazret-i Pâdi âhî buyurulmu  
(3) ve ber-mûcib-i istîzân mûmâileyhe be inci rütbeden Ni ân-õ Mecîdî 
i"tâsõ müte"allik ve eref-sudûr buyurulan (4) irâde-i seniyye-i cenâb-õ 

ehin âhî mantûk-õ münîÞ nden olarak mezkûr tezkire savb-õ sâmî-i 
âsafânelerine (5) i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i 
veliyyü%l-emrindir. Fî 5 L. Sene (12)96 (22 Eylül 1879).

( mzâ)
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123174

Kartal Müdürlü ü Merkezinin Gebze!ye Nakledilmesi 
Konusundaki Zabtiye Mü irinin Tezkeresi                                           

(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 123 ! Sayfa: 627)

(1) Taraf-õ E ref-i Hazret-i Riyâset-penâhîden Zabtiyye Mü îrli ine 
Kenâr

(2) Müfâd-õ i "âr-õ "âlîleriyle evrâkõ mezkûre müeddâsõ ma"lûm-õ "âcizî 
olarak Mâliyye Nezâret-i Celîlesiyle muhâbere ve Meclisce dahi mütâla"a 
olundu mezkûr (3) Ge büze%nin müstakill idâresinde idâre ve ahâlîce 
sühûlet ve muhassenât olaca õ anla õlõb zâten bu makûle tefrîk ve ilhâk 
kaziyyesinde (4) iltizâm oluna gelen cihetle bu sûretlerden "ibâret idü ü 
bedîhî isede ziyâde ma"â  i"tâsõna Hazîne-i Celîle müsâ"id olmadõ õndan 
(5) mazbata-i mezkûrede beyân olunan be  yüz guru un müdîr vekîli 
bulunan Halil Efendi "uhdesinde ibkâsõyla yine asâleten anõn icrâ-yõ 
memûriyyeti (6) kâ"ide-i tasarruÞ yyeye münâsib olaca õndan icrâ-yõ îcâbõ 
ve muvazzaf olarak lüzûm görünecek kâtib ve sandõk emînine ne kadar 
ma"â  (7) verilmek lâzõm gelece inin karârla dõrõlarak ifâdesi husûsunun 
sûy-õ sâmîlerine bildirilmesi Meclisce tezekkür ve mezkûr evrâk leffen 
i"âde (8) ve irsâl kõlõnma la ol bâbda irâde efendimindir. Fî 9 B. Sene 
1284 (6 Kasõm 1867).175

Ge büze kazâsõnõn müstakill müdîr ile idâresi hakkõnda.

( mzâ)

174  BOA, MVL, 881-68
175  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
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(1) Taraf-õ Zî- eref Hazret-i Riyâset-penâhîden Mâliyye Nezâretine

(2) Anadolu Kordonu dâhilinde kâin Ge büze kazâsõnõn Kartal%dan 
tefrîkiyle müstakill bir müdîrlik vechle idâresi istîzânõna dâir Zabtiyye 
(3) Mü îriyyet-i Celîlesinin Meclis-i Vâlâ-yõ Ahkâm-õ "Adliyyeye 
havâle buyurulan tezkiresi melfûfuyla ma"an tesyîr savb-õ "âlîleri kõlõndõ 
ma"lûm-õ "âlîleri (4) olaca õ üzere bu makûle mahallerin sûret-i idâresince 
mültezim bulunan cihet hem hukûmet ve hemde ahâlîce mazbûtiyyet ve 
sühûlet husûlü mâddesinden (5) "ibâret olub oranõn müstakill müdîrli e 
tahvîlinde ise muhassenât gösterilmesine nazaran îcâbõnõn ve mütâla"a-i 
"âliyyelerinin i "âr buyurulmasõ bâbõnda emr ü irâde (6) efendimindir. Fî 9 
B. 1284 Sene (6 Kasõm 1867).176

176  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.

Kâimmakâmlõklar
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124177

Kartal Kazasõ Kaymakamõ Hüseyin Bey!e Istabl-õ Amire Müdürlü ü 
Rütbesi Verilmesine Dair 

(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 124 ! Sayfa: 629)

(1) Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesine

(2) Kartal kazâsõ Kâimmakâmõ Hüseyin Bey "uhdesine Istabl-õ "Âmire 
Müdîrli i pâyesi tevcîhi husûsunu bi%l-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-õ 
(3) Pâdi âhî müte"allik ve eref-sudûr buyurulmu  ve ularak Bâb-õ "Âlî%ce 
îcâb-õ icrâ kõlõnmõ  olma la beyân-õ hâl siyâkõnda tezkire. Fî 17 Za. Sene 
1285 (1 Mart 1869).178

( mzâ)

177  BOA, A. MKT. MHM, 437-1
178  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
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125179

Beykoz Kaymakamõ akir Efendi!nin Ka õt 
Paralarõnõ Hazineye Ba õ lamasõnõn Kabul Edildi i                                       
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 125 ! Sayfa: 630)

(1) Huzûr-õ "Âlî-i Hazret-i Vekâlet-penâhîye

489

(2) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(3) Beykoz Kâimmakâmõ akir Efendi%nin mukaddemâ Yenice-i Karasu 
Müdîrli inde bulundu u vakt hissesine isâbet edib yedinde bulunan bin 
sekiz yüz guru luk kavâim-i nakdiyye180yi hidmet-i müftehire olmak 
üzere Hazîne-i Celîleye terk ve teberru" eyledi i ve kavâim-i mezkûrenin 
(4) gönderildi i beyânõyla kabûlünü bâ- ukka istirhâm eylemi  ve 
bunun Hazîne-i Celîlece kabûlü emr ü irâde-i "aliyye-i cenâb-õ vekâlet-
penâhîlerine mütevakkõf olarak kavâim-i merkûme leffen takdîm kõlõnmõ  
olma la ol bâbda ve her hâlde emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. 
Fî 15 Zi%l-ka"de Sene (1)285 ve fî 15 ubat Sene (12)84 (27 ubat 1869).

( mzâ)

179  BOA, A. MKT. MHM, 437-14
180  Ka õt paralar. Bkz.: Ferit Devellio lu, Osmanlõca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 1997, s. 496.

Kâimmakâmlõklar
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(1) Zabtiyye Mü îriyyet ve Mâliyye Nezâret-i Celîlelerine

(2) Beykoz Kâimmakâmõ akir Efendi tarafõndan bin sekiz yüz guru luk 
kavâim-i nakdiyyenin terk ve teberru" olundu u taraf-õ devletlerinden 
(3) vukû" bulan i "ârdan anla õlmõ  1 ve hidmet-i ma"rûza-i mu"lin 
eser-i hamiyyet ve rehîn-i mahzûziyyet olarak Hazînece tesviye-i îcâbõ 
(4) Mâliyye Nezâret-i Celîlesine havâle ve i "âr kõlõnmõ  olma õn Bâb-õ 
"Âlî lisânõndan olarak Efendi-i mûmâileyhe tebli  sebkat (5) himmet 
buyurulmasõ siyâkõnda tezkire. Fî 18 Za. Sene 1285 (2 Mart 1869).181

1 ve kavâim-i mezkûr leffen irsâl kõlõnmõ  olma õn Hazîneye iktizâsõnõn 
icrâsõna himmet buyurulmasõ olunmasõ siyâkõnda tezkire.

181  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
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126182

Galata Kaymakamlõ õna Dair                                          
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 126 ! Sayfa: 632)

(1) Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

4

(2) Devletlü efendim hazretleri
(3) Müsta nî-i "arz ve beyân oldu u üzere Beyo lu%nun Galata ciheti 
en ziyâde her nev" e hâsõ ve esbâb-õ muzõrranõn mevki"-i tecemmu" 
bulunmasõndan ve bu münâsebetle ehemmiyyet-i idâresinden dolayõ (4) 
orada elsine-â nâ erbâb-õ dirâyetden bir kâimmakâmõn bulundurulmasõna 
ve bir de meclisin te kîline lüzûm-õ sahîh görünmü  ve mîrü%l-ümerâdan ve 
Der-Sa"âdet Meclis-i Temyîzi mümeyyizlerinden Mustafa (5) Pa a dirâyet 
ve emniyyet-i kâÞ ye ile muttasõf Fransõz ve ngiliz ve Rum lisânlarõna 
â inâ bendegân-õ Saltanat-õ Seniyyeden bulunmu dur mûmâileyhin ekserce 
Der-Sa"âdet zâbõta mu"âvenetine (6) memûriyyeti geçende "arz ve istîzân 
olmu  ise de Galata Mevki"i Der-Sa"âdet ve Bilâd-õ Selâse%nin en mühimm 
bir noktasõ bulundu u cihetle muvâfõk rey ve irâde-i "aliyye-i nezâret-
penâhîleri (7) buyuruldu u takdîrde Der-Sa"âdet zâbõta mu"âvenetine 
di eri intihâb olunmak üzere üç bin be  yüz guru  ma"â la ve rütbe-i 
hâliyyesinin rütbe-i kalemiyyeden sâniye sõnõf-õ evvel (8) mütemâyizine 
nakl ve terfî"iyle mûmâileyh Mustafa Pa a%nõn Galata Kâimmakâmlõ õna 
memûriyyeti ve slâm ve Hõristiyan dört nefer meclis a"zâlarõna ehrî 
yedi er yüz (9) elli er guru dan üç bin ve istihdâm olunacak ketebe içün 
dahi bin be  yüz guru un tahsîsi husûsuna müsâ"ade-i "aliyye-i nezâret-
penâhîleri erzân buyurulmak bâbõnda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-
emrindir. Fî 6 Muharrem Sene (1)286 ve fî 6 Nisan Sene (12)85 (18 Nisan 
1869).

( mzâ)

182  BOA, . DH, 590-41076

Kâimmakâmlõklar
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(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Beyo lu%nun Galata ciheti her nev" e hâs ve esbâb-õ muzõrranõn 
mevki"-i tecemmu" olmasõndan dolayõ orada lisân-â nâ erbâb-õ dirâyetden 
bir kâimmakâmõn bulundurulmasõna ve bir de meclis (3) te kîline lüzûm-õ 
sahîh göründü ünden ve mîrü%l-ümerâdan ve Der-Sa"âdet Meclis-i Temyîzi 
mümeyyizlerinden Mustafa Pa a sõfât-õ matlûbeyi câmi" oldu undan 
mûmâleyhin üç bin be  yüz guru  (4) ma"â  ve rütbe-i hâliyesinin sâniye 
sõnõf-õ evvel mütemâyizine nakl ve terfî"i ile Galata Kâimmakâmlõ õna 
ta"yîni ve te kîl olunacak meclis slâm ve Hõristiyandan a"zâ edilecek (5) 
dört nefere ehrî yedi er yüz elli er guru dan üç bin ve istihdâm olunacak 
ketebe içün dahi bin be  yüz guru  tahsîsi husûsuna dâir Zabtiyye Mü îri 
Devletlü (6) Pa a hazretlerinin tezkiresi "arz ve takdîm kõlõnmõ  olma la ol 
bâbda her ne vechle emr ü fermân cenâb-õ Mülûkâne müte"allik ve eref-
sudûr buyurulur ise ana göre hareket olunaca õ (7) beyânõyla tezkire-i 
senâverî terkîm kõlõndõ efendim. Fî 12 Muharrem Sene (12)86 (24 Nisan 
1869).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Enmele-i zîb-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle 
tezkire-i merkûme manzûr-õ "âlî-i hazret-i ehin âhî (3) buyurulmu  ve 
ber-vech-i istîzân mûmâileyhin ol mikdâr ma"â  ve rütbe-i hâliyesinin 
rütbe-i mezkûreye nakl ve terfî"i ile (4) Galata Kâimmakâmlõ õna ta"yîni 
ve teferru"âtõnõn dahi icrâ-yõ mukteziyyâtõ eref-sünûh ve sudûr buyurulan 
emr ü irâde-i seniyye-i hazret-i Mülûkâne (5) mantûk-õ celîlinden olarak 
tezkire-i merkûme yine savb-õ sâmî-i hõdîvîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la 
ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 13 Muharrem Sene 
(12)86 (25 Nisan 1869).
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127183

Zaptiye Nezareti dare Meclisine Gönderilen ahõslar Hakkõnda 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 127 ! Sayfa: 634)

(1) Zabtiyye Nezâret-i Celîlesine 

Numero

1

(2) Devletlü efendim hazretleri
(3) Bir husûsun istifsârõ zõmnõnda Beykoz Mâl Müdîri Mazlum Efendi 
ile Hammâllar Kethüdâsõ Osman ve Balõkçõ Mühiddin A alar ile Bo nak 
Yusuf%un lüzûm-õ (4) celîlleri Nezâret-i celîleleri dâre Meclisinden 
vukû" bulan emr ve i "âr üzerine keyÞ yyet Üsküdar Mutasarrõß õ õndan 
beyân olunmu  ve mûmâileyhümden yalnõz Bo nak (5) Yusuf mahallinde 
bulunmayub ve nerede oldu u bilinemedi inden kesân-õ sâire usûlüne 
tevfîkan bu kerre cânib-i "âlî-i hazret-i nezâret-penâhîlerine i"zâm kõlõnmõ  
olma õn (6) ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 27 
Muharrem Sene (12)91 ve fî 4 Mart Sene (12) 90 (16 Mart 1874).

( mzâ ve Mühür)

Meclis-i dâreye fî 4 Mart Sene (12)90 (16 Mart 1874).

183  BOA, ZB, 7-2

Kâimmakâmlõklar
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128184

ile Kaymakamõ Amil Bey!e Rütbe Verilmesine Dair     
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 128 ! Sayfa: 635)

(1) Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

86

(2) Devletlü efendim hazretleri 
(3) ile kazâsõ dâhilinde in âsõ irâde-i seniyye-i hazret-i Pâdi âhîden 
bulunan istihkâmâtõn in âsõna ne sûretle mübâ eret olundu una ve ile%den 
Ayrova%ya temdîdi mukarrer olan telgraf hattõ içün (4) iktizâ eden direklerin 
mahallerine îsâl edildi ine dâir ile Kâimmakkâmõ Amil Bey%den vârid 
olan tahrîrât üzerine Mîr-i mûmâileyhin umûr-õ memûresince öteden 
berü me hûd olan hüsn-i ikdâm ve hidmeti (5) ve bi%l-husûs istihkâmât-õ 
mezkûre levâzõm ve "amelesinin sür"at ve sühûletle mevki"-i "ameliyyâta 
sevk ve isrâsõ emrinde olan ihtimâm ve gayreti cihetle taltîf-i âyân-õ 
ân-õ "âlî olaca õndan tezâyüd evk ve gayretini (6) mûcîb olmak üzere 

"uhdesine rütbe-i sâlise tevcîhi husûsu Meclis-i dârenin bâ-müzekkire 
vâki" olan teblî i üzerine 5 Cemâziye%l-âhire Sene (12)94 (17 Haziran 
1877) târîhinde "arz ve i "âr kõlõnmõ  ve ol vechle Mîr-i mûmâileyhin taltîÞ  
merhûn (7) müsâ"ade-i "aliyye-i cenâb-õ nezâret-penâhîleri bulunmu  
olma la emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 14 Cemâziye%l-âhir 
Sene (12)94 ve fî 13 Haziran Sene (12)93 (25 Haziran 1877).

( mzâ)

184  BOA, . DH, 749-61197
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(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) ile kazâsõ dâhilinde in â olunan istihkâm levâzõm ve "amelesinin 
sür"at ve sühûletle mevki"-i "ameliyyâta sevk ve isrâsõ emrinde vukû" bulan 
mesâ"îsine mükâfâten kazâ-i mezbûr Kâimmakâmõ Amil Bey%in "uhdesine 
rütbe-i sâlise (3) tevcîh ve ihsân buyurulmasõ hakkõnda ehremânet-i 
Behiyyesinin tezkiresi leffen "arz ve takdîm kõlõnmõ  ise de ol bâbda her 
ne vechle emr ü fermân-õ Hümâyûn hazret-i ehriyârî eref-sünûh ve 
sudûr buyurulur ise mantûk-õ münîÞ  infâz edilece i (4) beyânõyla tezkire-i 
senâverî terkîm olundu efendim. Fî 29 C. Sene (12)94 (11 Temmuz 1877).

(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Zîver-i enmele-i ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmîyye-i âsafâneleriyle 
tezkire-i ma"rûza manzûr-õ "âlî-i hazret-i (3) ehin âhî buyurulmu  ve ber-
mûcîb-i istîzân Mîr-i mûmâileyh "uhdesine rütbe-i sâlise tevcîhi müte"allik 
(4) buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-õ Mülûkâne mantûk-õ münîÞ nden 
olarak tezkire-i mezkûre savb-õ (5) sâmî-i vekâlet-penâhîlerine i"âde 
kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 
Selh-i C. Sene (12)94 (11 Temmuz 1877).

Kâimmakâmlõklar
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129185

Küçük Çekmece Kaymakamõ smail Zühdü Efendi!ye Rütbe Verilmesi 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 129 ! Sayfa: 637)

(1) Taraf-õ Zî- eref Hazret-i Riyâset-penâhîden Zabtiyye Mü îrine

(2) Terkos kazâsõ Müdîri Selim A a%nõn "adem-i ehliyetle berâber mezâlim 
ve ta"adiyyâtõndan bahsle "azli istid"âsõna dâir (3) kazâ-i mezkûr ahâlîsi 
nâmõna verilen "arz-õ hâl leffen savb-õ Mü îrîlerine irsâl olunma la meâline 
nazaran bi%t-tahkîk îcâbõnõn (4) icrâ ve i "âr buyurulmasõ bâbõnda irâde 
efendimindir. Fî 9 S. Sene 1284 (12 Haziran 1867).186

*

(1) "Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Çekmece-i sa îr Kâimmakâmõ smail Zühdi Efendi%nin muhâcirîn 
ve ahâlî-i sâirenin idâreleri husûsunda ve teshîl ve tesviye-i umûr-õ 
"askeriyyede me hûd olan hüsn-i hidmet ve gayretine mükâfâten "uhdesine 
rütbe-i sâniye tevcîhi (3) Ferik Sa"âdetlü Hasan Hayri Pa a hazretleri 
cânibinden bâ-tahrîrât inhâ olunmu  oldu u beyânõyla Efendi-i mûmâileyh 
"uhdesine rütbe-i mezkûrun tevcîhiyle taltîÞ  husûsuna dâir tezkire-i 
behiyye-i ser"askerî leffen "arz ve takdîm kõlõnmõ  (4) olma la ol bâbda 
her ne vechle emr ü fermân ma"âlî-"unvân hazret-i ehriyârî müte"allik ve 
eref-sudûr buyurulur ise mantûk-õ münîÞ ni infâza mübâderet edilece i 

beyânõyla tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim. Fî 20 Ra. Sene (12)96 
(14 Mart 1879).

185  BOA, . DH, 782-63601
186  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
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(Yatay Kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki 
(2) Hâme-pîrâ-yõ ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle melfûf 
tezkire manzûr-õ âlî-i hazret-i Pâdi âhî buyurulmu  (3) ve ber-mûcib-i istîzân 
Efendi-i mûmâileyhin "uhdesine rütbe-i mezkûrenin tevcîhi müte"allik ve 
eref-sudûr buyurulan (4) irâde-i seniyye-i cenâb-õ ehin âhî mantûk-õ 

münîÞ nden olarak mezkûr tezkire savb-õ sâmî-i Sadâret-penâhîlerine (5) 
i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. 
Fî 22 Ra. Sene (12)96 (16 Mart 1879).

Kâimmakâmlõklar
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130187

slam ve Hristiyan Ahalinin Terkos Kazasõ Müdürü Selim A a Hakkõnda 
Arzuhali (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 130 ! Sayfa: 639)

1271

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Çekmece-i sa îr kazâsõ Kâimmakâmõ smail Zühdi Efendi%nin muhâcirîn 
ve ahâlî-i ve sâirenin idâreleri husûsunda ve husûsât-õ "askeriyyenin teshîl 
ve tesviyesi emrinde hüsn-i hidmet ve gayreti merî olundu una mebnî 
mükâfâten "uhdesine (3) rütbe-i sâniye sõnõf-õ sânîsi tevcîhi husûsu Ferîk 
Sa"âdetlü Hasan Hayri Pa a hazretlerinden mevrûd tahrîrâtda i "âr olunmu  
ve bu misillü umûr-õ memûresinde meser sa"y ü gayretleri me hûd olanlarõn 
taltîf ve tesrîri ân-õ mekârim-ni ân-õ "alîye çesbân (4) bulunmu  olma la 
mûmâileyhin dahi ber-mûcib-i i "âr "uhdesine rütbe-i sâniye sõnõf-õ sânîsi 
tevcîhiyle taltîf ve tesrîri menût-õ rey ve irâde-i "aliyye-i hõdîv-i efhamîleri 
olma õn ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 28 Safer 
Sene (1)296 ve fî 8 ubat Sene (12)94 (20 ubat 1879).

( mzâ)

187  BOA, MVL, 536-43
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131188

Terkos Kazasõ Müdürlü ünde Bulunmu  Olan Hacõ Hasan Efendi!nin 
Emeklili inin crasõ (Transkripsiyonun Aslõ: Belge 131 ! Sayfa: 640)

Kõymet-i Guru
1

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Yetmi  yedi târîhinde Kazâ-i Erbâ"a dâhilinde kâin Terkos kazâsõ 
müdîrli i hidmetinde iken inÞ sâl-i kem-terânem vukû" bularak kazâ-i 
mezbûrdan i"tâ etmi  olduklarõ mahall-i mazbatasõnõ (3) mezbûr yetmi  
yedi târîhinde Meclis-i Vâlâ Riyâset-i Celîlesinde bulunan merhûm Safvet 
Pa a%ya takdîm eyledikte merhûm mü ârünileyh müdîrlik-i mezkûrdan 
bilâ-cünha "azlime ve hâl-i pür-melâl-i (4) kem-terâneme merhameten 
Filibe sanca õ dâhilinde bir kazâ müdîrli iyle kayrõlmaklõ õmõ âmil 
ihsân buyurduklarõ emirnâme-i sâmîyi müstashiben Filibeye "azîmet ve 
hîn-i muvâsalatõmda bir vakt-i cüziyye ile orada (5) Pe tere nâm kazâ 
müdîrli iyle bekâm buyurulmu  isem de icrâ-yõ vazife-i hidmetde iken 
Cenâb-õ Hakk cümleyi muhafaza buyursun iki gözüme birden "illet-i a"mâ 
"ârõz oldu undan bi%l-îcâb (6) isti"fâ eylemi  ve imdiye kadar hâl-i bende-
gânem derece-i nihâyeye resîde olmu  oldu undan îcrâ-yõ tekâ"üdlü üm 
husûsunu müsted"i bundan bir buçuk mâh mukaddem hâk-i pay-õ 
Sadâret-i "uzmâya (7) takdîm etti im "arz-õ hâl-i bende-gânem komisyon-õ 
mahsûsasõna havâle olunmu  ise de mezkûr Terkos kazâsõnõn mazbatasõnõ 
mutâlebe eylemekde olduklarõndan mazbata-i mezbûr ise sâlifü%z-zikr (8) 
yetmi  yedi târîhinde Meclis-i Vâlâ Dâiresinde mahfûzen kalmõ  olmasõyla 

188  BOA, MVL, 551-37

Müdîrlikler
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mazbata-i mezbûrun lütfen ve merhameten taharrîsiyle tekâ"üden çirâ  ve 
ihyâ buyurulmaklõ õm bâbõnda ve her hâlde emr ü fermân (9) ve lutf-i 
ihsân hazret-i veliyyü%l-emrindir. Fî 2 B. Sene 1284 (30 Ekim 1867).189

Mezbûr Terkos ve Pe tere kazâlarõ 
Müdîri Sâbõk Hacõ Hüseyin kullarõ 

189  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
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132190

Terkos Kazasõ Eski Müdürü Hüseyin Efendi!nin Emekliye Ayrõlmasõ 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 132 ! Sayfa: 641)

Kõymet-i Guru
1

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Kullarõ iki yüz otuz iki târîhinden berü Devlet-i "Aliyye-i Ebediyye-i 
"Osmâniyyenin hidemât-õ kesîre ve muhârebât-õ vefîresinde cân-sipârâne 
îfâ-yõ hüsn-i hidmet etmi  (3) ve Kütahya sanca õ dâhilinde U ak kazâsõ 
ve yetmi  altõ ve yedi senelerinde Terkos kazâsõnda ve muahharen Filibe 
sanca õnõn Pe tere kazâsõ müdîrliklerinde dahi bulundu umdan (4) imdi 
ise sinn-i kem-terânem seksen resîde ve mezkûr Pe tere kazâsõ müdîrli inde 
iken Cenâb-õ Hakk hiçbir kimseye göstermesin ifâ-yõ hidmetde bulundu um 
hâlde (5) iki gözüme birden "illet-i a"mâ "ârõz olarak sâye-i merâhim-vâye-i 
hazret-i Pâdi âhî ve sâye-i "âlî cenâb-õ Riyâset-penâhîlerinde medâr-õ 
inti"â  evlâd ü "õyâlime (6) kâÞ  olmak üzere bir mikdâr ma"â la icrâ-yõ 
tekâ"üdlü üme müsâ"ade-i "aliyye-i rahîmânelerini müsted"î bundan çend 
mâh mukaddem iki def"a hâk-i pây-õ emel-bah â-yõ veliyyü%n-ni"amîlerine 
(7) "arz-õ hâl takdîmine cesâret eylemi  isemde manzûr-õ merâhim-nü ûr 
seniyyeleri buyurulmadõ õndan yesle cevâb almõ  oldu umdan artõk bu 
kerre hiç bir müstenid olacak (8) mahall kalmamõ  ve hâl-i kem-terânem 
Hüdâ-yõ lem-yezel hakkiçün derece-i nihâyede olarak zell-i sûâle muhtâç 
bulunmu  oldu umdan zât-õ hazret-i Pâdi âh efendimiz (9) hazretlerinin 
selâmet-i ser Tâcdârileriçün bu kulunuzu emsâlim misillü bir mikdâr 
ma"â  ile çirâ  ve ihyâ buyurulub mebhûsün-anh olan hâl-i efkarânemi ve 
bulundu um (10) memûriyyetleri li-ecli% - ehâde sâkin oldu um mahalle 
eimme ve muhtârân ve ahâlî-i sâire teftî  ve tefahhus buyurmalarõ bâbõnda 

190  BOA, MVL, 554-15

Müdîrlikler
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ve rõzâ-yõ bârî ve selâmet-i hazret-i (11) ehriyâriçün "abd-õ "âcizlerini dahi 
tekâ"üden çirâ  buyurmalarõ ve her hâlde emr ü fermân hazret-i veliyyü%l-
emrindir. Fî 26 B. Sene 1284 (23 Kasõm 1867).191

Terkos kazâsõ Müdîri sâbõk ve Çehâr enbe 
Pazarõ civârõnda Mehmed A a Mahallesi 

sâkinlerinden a"mâ Hüseyin kullarõ

191  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.
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133192

ile Müdür Muavini Yusuf Efendi!nin Emeklili e Sevkedilmesi 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 133 ! Sayfa: 642)

(1) Zabtiyye Mü îriyyet-i Celîlesiyle Mâliyye Nezâret-i Behiyyesine

(2) ile kazâsõ Müdîrli i mu"âvinli inde müstahdem olub sinn-i derece-i 
eyhûhete vâsõl olarak merhamet-i seniyyeye âyeste idü ü anla õlan olan 

Yusuf Efendi%nin (3) muhassas ve münakkah dört yüz on altõ guru  ma"â la 
icrâ-yõ tekâ"üdü ve husûsuna vukû" bulan i "âr-õ devletleri üzerine bi%l-
istîzân (4) irâde-i ihsân-"âde-i cenâb-õ ehin âhî müte"allik ve eref-sudûr 
buyurularak 5 hazinece îfâ-yõ muktezâsõ keyÞ yyet Mâliyye Nezâret-i 
Behiyyesine havâle bildirilmi  (5) kõlõnmõ  olma õn icâbõnõn icrâsõsõna 
himmet buyurmalarõ siyâkõnda tezkire.

5 keyÞ yyet Mü îriyyet-i Celîle-i mü ârünileyhâya bildirilmi  olma õn 
Hazînece dahi ifâ-yõ muktezâsõna himmet eyleyeler. Fî 6 Za. Sene 1285 
(18 ubat 1869).193

192  BOA, A. MKT. MHM, 435-85
193  Varakõn tasnif Þ inde verilen tarih kullanõlmõ tõr.

Müdîrlikler
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134194

Suyolu Kazasõ Müdürünün Zaptiye dare Meclisi 
Toplantõsõna Geç Katõlaca õnõ Bildirmesi                                                     

(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 134 ! Sayfa: 643)

(1) Zabtiyye Nezâret-i Celîlesine "Arz-õ hâl-i Muhakkar-ânem

(2) "Atûfetlü efendim hazretleri
(3) Bugün Meclis-i dâre-i Zabtiyyede kullarõndan bulunmaklõ õm emr 
ü irâde buyurulmu  binâen "âleyh vârid olan emre imtisâl etmek vâzife-i 
memûriyyetim bulundu u hâlde iddet-i itâ münâsebetiyle (4) bir mikdâr 
keyÞ yyet oldu umdan yevm-i Penç enbe günü sâ"at be de Meclis-i dâre-i 
Zabtiyyede bulunaca õmõ pî -gâh-õ nezâret-penâhîlerine "arz ederim ol 
bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. Fî 3 Mart Sene (12)90 
(15 Mart 1874).

( mzâ) ve (Mühür)

194  BOA, ZB, 7-1
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135195

ile Kazasõ Asakir-i Zabtiyesine Geçici Olarak Asker lave Edilmesi 
(Transkripsiyonun Aslõ: Belge 135 ! Sayfa: 644)

(1) Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

142

(2) Devletlü efendim hazretleri 
(3) ile%de müstahdem neferât-õ zabtiyyenin ekserî a" âr i leriyle der-
dest-i in â bulunan tabyalar içün "amele tedâriki hidmetinde ve hidemât-õ 
mühimme-i sâirede istihdâm edilmesinden nâ î (4) geceleri derûn-õ 
kasaba ve îcâb eden mahallerde kol gezdirilememekde oldu undan ve 
mevki"nin ehemmiyyetinden bahsle on süvârî ve yirmi nefer piyâde-i 
zabtiyyenin muvakkaten tahrîr ve istihdâmõna (5) mezûniyyet i"tâsõnõ 
hâvî ile kazâsõnda bulunan Mirliva Sa"âdetlü Mehmed Pa a ile Kazâ-i 
mezkûr kâimmakâmlõ õndan mü tereken alõnan telgrafnâme Meclis-i 
dâre-i Emânetin teblî i vechle (6) leffen savb-õ "âlî-i dâverîlerine takdîm 

kõlõndõ siyâk-õ i "âra nazaran ol mikdâr "asâkir-i zabtiyyenin muvakkaten 
istihdâmõ derece-i vücûbda oldu u anla õlõb bu bâbda Zabtiyye Nezâret-i 
Celîlesine (7) mürâca"at olunsa mukaddemâ zmid ve sâir mahaller içün 
olunan muhâbere netîcesinden anla õldõ õ üzere Der-Sa"âdet "Asâkir-i 
Zabtiyyesi efrâdõndan bu kadar zabtiyyenin ifrâz ve irsâl kõlõnmayaca õ 
(8) der-kâr idü inden ehemmiyyet-i maslahata ve gösterilen lüzûma ve 
mecbûriyyete mebnî "asâkir-i merkûmenin mahallince tedârük ve tahrîriyle 
hemân istihdâmõ hakkõnda mahalline mezûniyyet i"tâsõ musammem 
bulunmu  ise de (9) icrâ-yõ iktizâsõ yine her hâlde menût-õ irâde-i "aliyye-i 
nezâret-penâhîleridir ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü%l-emrindir. 
Fî 3 a"bân Sene (12)94 ve fî 31 Temmuz Sene (12)93 (12 A ustos 1877).

( mzâ)

195  BOA, . DH, 753-61497

Müdîrlikler
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*

(1) Devletlü efendim hazretleri 
(2) ile kazâsõnda müstahdem "asâkir-i zabtiyyenin der-dest-i in â bulunan 
tabyalar "amelesinin tedâriki ve a" âr idâresi hidemâtõnda ve sâir mühimm 
i lerde bulunmalarõndan dolayõ emr-i muhâfazanõn derece-i matlûbeye 
îsâli içün mevcûduna "ilâveten ve muvakkaten (3) on nefer süvârî ve yirmi 
nefer piyâdenin tahrîri lüzûmuna dâir ehremânet-i Behiyyesinin tezkiresi 
melfûfuyla "arz ve takdîm kõlõndõ neferât-õ merkûmenin u aralõk tahrîr 
ve istihdâmlarõ lüzûm-õ sahîha mübtenî oldu undan ve müsta"celiyyet-i 
maslahat îcâbõnca (4) bunlarõn sûret-i muvakkatede kullanõlmalarõ 
zõmnõnda mezûniyyet-i matlûbe i"tâ kõlõndõ õndan ma"â larõnõn tertîbât-õ 
fevka%l-"âdeden tesviyesi husûsunun dahi Mâliyye Nezâret-i Celîlesine 
havâlesiyle Emânet-i mü ârünileyhâda ma"lûmat verilmesi (5) hakkõnda 
her ne vechle emr ü fermân-õ Hümâyûn hazret-i ehin âhî eref-sünûh ve 
sudûr buyurulur ise mantûk-õ münîÞ  infâz edilece i beyânõyla tezkire-i 
senâverî terkîm olundu efendim. Fî 12 . Sene (12)94 (22 A ustos 1877).

(Yatay kõsõm)

(1) Ma"rûz-õ çâker-i kemîneleridir ki
(2) Hâme-pîrâ-yõ ta"zîm olan i bu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle 
evrâk-õ ma"rûza manzûr-õ "âlî-i hazret-i (3) Pâdi âhî buyurulmu  ve istîzân 
olundu u vechle neferât-õ merkûme ma"â larõnõn tertîbât-õ fevka%l-"âdeden 
(4) tesviyesi müte"allik ve eref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-õ 

ehin âhî mantûk-õ münîÞ nden olarak evrâk-õ (5) mezkûre savb-õ sâmî-i 
Sadâret-penâhîlerine i"âde kõlõnmõ  olma la ol bâbda emr ü fermân hazret-i 
veliyyü%l-emrindir. Fî 13 . Sene (12)94 (23 A ustos 1877).
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Memûrîn-i Teftî iyyenin Sûret-i ntihâbõ ve Vaz! ve Hareketleri

11

Memûrîn-i Teftî iyyenin Sûret-i ntihâbõ ve Vaz" ve Hareketleri 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:1 ! Sayfa: 3)

Belge 1

1  Birinci Tertip Düstur, C:II, s.748-753.
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22

"Asâkir-i Zabtiyye Hakkõnda Nizâmnâme 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 2 ! Sayfa: 10)

 

Belge 2

2  Birinci Tertip Düstur, C:II, s.728-733.
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33

"Asâkir-i Zabtiyyenin Vezaif-i Mülkiyyesi 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 3 ! Sayfa: 18)

Belge 3

3  Birinci Tertip Düstur, C:II, s.740-747.

!Asâkir-i Zabtiyyenin Vezaif-i Mülkiyyesi
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44

Der-Sa"âdet ve Mülhakâtõ dâre-i Zâbõta ve Mülkiyye ve Mahâkim 
Nizâmiyyesine Dâir Nizâmnâmedir 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 4 ! Sayfa: 27)

Belge 4

4  Birinci Tertip Düstur, C:I, s.688-702.

Der-Sa!âdet ve Mülhakâtõ dâre-i Zâbõta ve Mülkiyye ve Mahâkim 
Nizâmiyyesine Dâir Nizâmnâmedir
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Der-Sa!âdet ve Mülhakâtõ dâre-i Zâbõta ve Mülkiyye ve Mahâkim 
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Der-Sa!âdet ve Mülhakâtõ dâre-i Zâbõta ve Mülkiyye ve Mahâkim 
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Der-Sa!âdet ve Mülhakâtõ dâre-i Zâbõta ve Mülkiyye ve Mahâkim 
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55

"Asâkir-i Zabtiyyenin Vezâif-i "Askeriyyesi Hakkõnda Ta"lîmât  
(Belgenin Transkripsiyonu: No:5 ! Sayfa: 45)

Belge 5

5  Birinci Tertip Düstur, C:I, s.688-702.
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Habshâneler dâresi
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66

Bab-õ Zabtiyede Esar Meclisi Te kiline Dair
(BelgeninTranskripsiyonu: No: 6 ! Sayfa: 55)

Belge 6

6  BOA, . MVL, 217-7256.

Es"âr Meclisi
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Es"âr Meclisi
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77

Esar Meclisi Azalarõnõn Maa larõnõ Alamadõklarõ Hakkõnda
(Belgenin Transkripsiyonu: No:7 ! Sayfa: 63)

(kõlõnmakda bulundu umuz hâlde hasbe"l-iktizâ bu def"a Meclis-i (3) mezk

Belge 7

7  BOA, MVL, 252-61
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88

Esar Meclisi Azalarõnõn Maa larõna Dair
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 8 ! Sayfa: 64)

Belge 8

8  BOA, . MVL, 255-9454.

Es"âr Meclisi
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407

99

Edirne"de Bir Esar Meclisi Açõlmasõna ve Çe itli Hususlara Dair 
Kararname (Belgenin Transkripsiyonu: No: 9 ! Sayfa: 67)

Belge 9

9  BOA, MVL, 929-70.

Es"âr Meclisi
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1010

Kaymakam Ali Bey!in Tulumba Meclisi Ba kanlõ õna Tayini       
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 10, Sayfa: 70)

Belge 10

10  BOA, . DH, 644-44812.
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1111

Tulumba Meclisi Ba kanlõ õna Hüseyin Bey!in Tayini                   
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 11 ! Sayfa: 72)

Belge 11

11  BOA, . DH, 659-45869.
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1212

Tulumba Meclisi Ba kanlõ õndan Çõkarõlmõ  Olan Hüseyin Bey!in 
Yeniden Aynõ Göreve Tayini 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 12 ! Sayfa: 74)

Belge 12

12  BOA, A. MKT. MHM, 443-5.
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1313

Fatih Zabõtasõ Tulumbacõba õlarõnõn Maa larõna Zam Yapõlmasõ 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 13 ! Sayfa: 75)

Belge 13

13  BOA, MVL, 553-85.

Tulumba Meclisi
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417

1414

Talep Olunan Elbiselerin Verilmesinin Tulumba Meclisince Uygun 
Görüldü ü Hakkõnda (Belgenin Transkripsiyonu: No:14 ! Sayfa: 76)

Belge 14

14  BOA, ZB, 8-12.

Tulumba Meclisi
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1515

Edirne Vilayeti Dahilinde Bulunan Sancak ve Kazalardaki Zaptiye 
Askerleri ve Tefti  Memurlarõ ile Tahsildarlarõn Maa larõ Hakkõnda 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 15 ! Sayfa: 80)

Belge 15

15  BOA, MVL, 1067-16.

Meclis-i dâre



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

420

1616

Zaptiye Mü iriyeti Tarafõndan Yapõlan Tayin ve TerÞ ler 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 16 ! Sayfa: 82)

Belge 16

16  BOA, A. MKT. MHM, 429-66.



421

1717

Dersaadet ve Bilad-õ Selase (Üsküdar, Galata ve Eyüp)!de Olu turulan 
Meclise Tayin Edilen Memurlarõn Maa larõ Hakkõnda 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 17 ! Sayfa: 83)

Belge 17

17  BOA, . DH, 592-41200.

Meclis-i dâre



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

422

*



423

1818

Dersaadet Beyo lu ve Üsküdar Zabõta lerine Dair                    
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 18 ! Sayfa: 86)

Belge 18

18  BOA, . DH, 593-41261.

Meclis-i dâre



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

424

*



425

1919

Dersaadet ve Ba lõ Yerlerde Görevli Memurlarõn Vazifelerine Dair 
Zaptiye Mü iriyetince Hazõrlanan Layihanõn Geçici Olarak Kullanõlmasõ 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 19 ! Sayfa: 89)

Belge 19

19  BOA, . DH, 1295-101735.

Meclis-i dâre



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

426

2020

Çatalca Kazasõ Hükümet Kona õnõn Tamiri
 (Belgenin Transkripsiyonu:  No:20 ! Sayfa: 91)

Belge 20

20  BOA, . DH, 614-42791.



427

*

Meclis-i dâre



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

428

2121

Zaptiye dare Meclisi Azalõ õna Mustafa Efendi!nin Tayini 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 21 ! Sayfa: 94)

Belge 21

21  BOA, . DH, 627-43613.



429

*

Meclis-i dâre



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

430

2222

Zaptiye daresi Maiyetinde Çalõ an Memurlarõn Rütbelerine Dair 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 22 ! Sayfa: 96)

Belge 22

22  BOA, . DH, 628-43658.



431

*

Meclis-i dâre



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

432

*



433

2323

Zaptiye dare Meclisi Azasõndan Mustafa Bey ve Di erlerinin Taltiß eri 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 23 ! Sayfa: 98)

Belge 23

23  BOA, . DH, 628-43675.

Meclis-i dâre



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

434

*



435

2424

Zaptiye dare Meclisinin dare ve Muhakeme Dairelerine Bölünmesi 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 24 ! Sayfa: 100)

Belge 24

24  BOA, . DH, 629-43772.

Meclis-i dâre



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

436

*



437

*

Meclis-i dâre



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

438

2525

Ziya Pa a!nõn Zaptiye dare Meclisi Ba kanlõ õna Nakli 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 25 ! Sayfa: 105)

Belge 25

25  BOA, . DH, 643-44747.



439

*

Meclis-i dâre



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

440

2626

Zaptiye dare Meclisi Ba kanlõ õna Ahmed Efendi!nin Tayini 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 26 ! Sayfa: 107)

Belge 26

26  BOA, . DH, 649-45074.



441

*

Meclis-i dâre



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

442

2727

Zaptiye dare Meclisi Azasõ Kozanzade Ahmed Pa a!nõn Birikmi  
Maa õnõn Ödenmesi (Belgenin Transkripsiyonu: No: 27 ! Sayfa: 109)

Belge 27

27  BOA, ZB, 4-71.



443

2828

Zaptiye dare Meclisinden Ayrõlan Hasan Tahsin Pa a ile Ragõp Pa a 
Hakkõnda (Belgenin Transkripsiyonu: No: 28 ! Sayfa: 110)

Belge 28

28  BOA, A. MKT. MHM, 451-10.

Meclis-i dâre



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

444

2929

Zaptiye Dairesi ile Hapishanenin Tamir ve n a Masraß arõnõn Tespit 
Edilmesi  (Belgenin Transkripsiyonu: No: 29 ! Sayfa: 111)

Belge 29

29  BOA, A. MKT. MHM, 453-9.



445

3030

Dersaadet Mutasarrõß õk ve Kaymakamlõk Merkezlerinde Bulunan Ceza 
Mahkemelerinin Genel Durumu ve HaÞ f Suçlarõn Zabõta Meclislerince 

Karara Ba lanmasõ Hakkõnda 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 30 ! Sayfa: 112)

Belge 30

30  BOA, A. MKT. MHM, 456-25.

Meclis-i dâre



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

446

*



447

*

Meclis-i dâre



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

448

3131

Zaptiye dare Meclisi Azasõ smail Bey!in Ba ka Bir Memuriyete 
Tayiniyle Yerine Beykoz Kaymakamlõ õndan Ayrõlan Nuri Bey!in 

Tayini ve Ragõb Pa a!nõn Zaptiye dare Meclisine Tayini (Belgenin 
Transkripsiyonu: No: 31 ! Sayfa: 116)

Belge 31

31  BOA, A. MKT. MHM, 457-62.



449

3232

Zaptiye dare Meclisi Ba kanlõ õna Nuri Bey!in Tayini 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 32 ! Sayfa: 117)

Belge 32

32  BOA, A. MKT. MHM, 475-57.

Meclis-i dâre



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

450

3333

Fatih!te Bir Zaptiye Odasõnõn n asõ 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 33 ! Sayfa: 118)

Belge 33

33  BOA, . DH, 685-47727.



451

3434

Zaptiye dare Meclisi Azasõndan Emin Bey!in Emeklili i 
(Belgenin Transkripsiyonu: No :34 ! Sayfa: 119)

Belge 34

34  BOA, . DH, 687-47909

Meclis-i dâre



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

452

*



453

3535

ile Yeni ehir ve znik Kazalarõyla Yarhisar Nahiyesinin Yeni 
Mürettebatõna Dair (Belgenin Transkripsiyonu: No: 35 ! Sayfa: 121)

Belge 35

35  BOA, . DH, 688-47977

Meclis-i dâre



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

454

3636

Ahmed Bey!n Zaptiye dare Meclisine ve eref Bey!in Dersaadet Merkez 
Bidayet Mahkemesi Ba kanlõ õna Tayinleri 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 36 ! Sayfa: 123 )

Belge 36

36  BOA, . DH, 689-48071



455

*

Meclis-i dâre



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

456

3737

Zaptiye dare Meclisi Ba kanlõ õna Tahir Efendi!nin Tayini Hakkõnda 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 37 ! Sayfa: 125)

Belge 37

37  BOA, . DH, 705-49342



457

*

Meclis-i dâre



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

458

3838

Zaptiye dare Meclisi Azasõ Ahmed ükrü!nün Istranca Yoluyla lgili 
Durum Hakkõnda Malumatõ 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 38 ! Sayfa: 127)

Belge 38

38  BOA, ZB, 9-22



459

3939

Zaptiye dare Meclisi Ba katibi Vehbi Efendi ile Yaver Efendi!nin 
Rütbeleri Hakkõnda (Belgenin Transkripsiyonu: No: 39 ! Sayfa: 129)

Belge 39

39  BOA, . DH, 711-49766

Meclis-i dâre



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

460

*



461

4040

Sõrp E kõyasõ Üzerine Sevk Olunacak Gönüllülerin Teçhizatõ çin 
Toplanan Yardõm Parasõnõn Gönderilmesi 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 40 ! Sayfa: 131)

Belge 40

40  BOA, ZB, 10-13

Meclis-i dâre



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

462

*



463

4141

Dersaadet ve Bilad-õ Selase!de Bulunan Zaptiye Karakolhaneleri ile 
Hapishane ve Hastahaneler çin Gaz Temin Edilmesi 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 41 ! Sayfa: 134)

Belge 41

41  BOA, ZB, 11-58

Meclis-i dâre



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

464

4242

Zaptiye dare Meclisi Gündemi 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 42 ! Sayfa: 135)

Belge 42

42  BOA, ZB, 7-24



465

4343

Drama!da n a Olunacak Hastahane Hakkõnda Fõrka-i Zabtiye 
Meclisinin Mazbatasõ (Belgenin Transkripsiyonu: No: 43 ! Sayfa: 137)

Belge 43

43  BOA, MVL, 1017-109

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

466

*



467

4444

Tefti  Memurlarõna Dair 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 44 ! Sayfa: 139)

Belge 44

44  BOA, . MVL, 547-24543

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

468

* 



469

*

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

470

*



471

4545

Dördüncü Ordu-yõ Hümayun Süvari kinci Alayõ Miralaylarõndan Emekli 
Salih Bey ile Zaptiye Kaymakamõ brahim Bey!in Emekli Maa larõ 

Hakkõnda Tezkere (Belgenin Transkripsiyonu: No: 45 ! Sayfa: 144)

Belge 45

45  BOA, MVL, 877-6

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

472

4646

Meclis-i Fõrka-i Zabtiye Azasõ Mehmed Ali Bey!in Kaymakamlõ õna Dair 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 46 ! Sayfa: 145)

Belge 46

46  BOA, . DH, 570-39721



473

*

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

474

*



475

4747

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyenin La vedildi i ve Azalarõnõn Seraskerli e Celbi 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 47 ! Sayfa: 148)

Belge 47

47  BOA, A. MKT. MHM,428-97

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

476

4848

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyenin Kaldõrõlmasõ ve Vazifelerinin 
Alay Meclisine halesi (Belgenin Transkripsiyonu: No:48 ! Sayfa: 149)

Belge 48

48  BOA, . D, 11-546



477

*

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

478

*



479

*

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

480

*



481

4949

Hapishane Müdürlü üne Dair 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 49 ! Sayfa: 156)

Belge 49

49  BOA, . DH, 660-45978

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

482

*



483

*

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

484

5050

Hüsnü Efendi!ye Binba õlõk Rütbesi Verilmesi ve Meclis-i Fõrka-i Zabtiye 
Azalõ õna Tayini (Belgenin Transkripsiyonu: No: 50 ! Sayfa: 159)

Belge 50

50  BOA, . DH, 661-46034



485

*

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

486

*



487

5151

Birinci Sõnõf Tefti  Memuru Olup Meclis-i Fõrka-i Zabtiye Azalõ õna 
Tayin Edilen Hasan Efendi!nin Memuriyeti Hakkõnda (Belgenin 

Transkripsiyonu: No: 51 ! Sayfa: 161)

Belge 51

51  BOA, A. MKT. MHM, 446-2

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

488

5252

Bab-õ Zabtiyede Te kil Edilmi  Olan Meclis-i Fõrka-i Zabtiyeye Dair 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 52 ! Sayfa: 162)

Belge 52

52  BOA, . DH, 663-46205



489

*

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

490

*



491

5353

Zaptiye Zabitlerini Muhakeme Eden Divan-õ Harb Mahiyetindeki Zaptiye 
Nezareti Fõrka Meclisi"ne Binba õ Hamdi Bey!in Aza Tayin Edilmesi 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 53 ! Sayfa: 166)

Belge 53

53  BOA, C. ZB, 36-1756

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

492

5454

Meclis-i Fõrka-i Zabtiye Azalõ õna Binba õ Halid Efendi!nin Tayini 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 54 ! Sayfa: 167)

Belge 54

54  BOA, . DH, 664-46291



493

*

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

494

5555

Binba õ Halid Efendi!nin Meclis-i Fõrka-i Zabtiye Azalõ õna Tayini 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 55 ! Sayfa: 169)

Belge 55

55  BOA, A. MKT. MHM, 451-72



495

5656

Üçüncü Ordu Redif Mirlivasõ Hacõ Mehmed Pa a!nõn Asakir-i Zabtiye 
Kumandanlõ õ Ünvanõyla Meclis-i Fõrka-i Zabtiye Ba kanlõ õna Tayini 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 56 ! Sayfa: 170)

Belge 56

56  BOA, A. MKT. MHM, 473-58

Meclis-i Fõrka-i ZabtiyyeMeclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

496

5757

Üçüncü Ordu Redif Mirlivalõ õyla Dersaadet Meclis-i Fõrka-i Zabtiye 
Ba kanlõ õnõn Becayi i (Belgenin Transkripsiyonu: No:57 ! Sayfa:171)

Belge 57

57  BOA, . DH, 680-47383



497

*

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

498

*



499

5858

Agah Bey!in Meclis-i Fõrka-i Zabtiye Azalõ õna ve Abdi Efendi!nin 
Prizren Vilayeti Alaybeyli ine Tayinleri 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 58 ! Sayfa: 174)

Belge 58

58  BOA, . DH, 685-47742

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

500

*



501

*

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

502

*



503

5959

Mehmed Ali Efendi!nin Meclis-i Fõrka-i Zabtiye Azalõ õna Tayini 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 59 ! Sayfa: 177)

Belge 59

59  BOA, . DH, 685-47773

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

504

*



505

*

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

506

*



507

6060

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyeye Hüseyin Efendi!nin Tayini                     
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 60 ! Sayfa: 181)

Belge 60

60  BOA, . DH, 696-48732

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

508

*



509

*

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

510

*



511

*

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

512

6161

Üsküdar Mutasarrõfõ Fazlõ Pa a Maiyyetine Bir Muavin Tayini  
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 61 ! Sayfa: 185)

Belge 61

61  BOA, . DH, 698-48837



513

*

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

514

*



515

6262

Meclis-i Fõrka-i Zabtiye Azasõndan Miralay Mehmed VasÞ  Bey!e 
Mirlivalõk Verilmesi (Belgenin Transkripsiyonu: No: 62 ! Sayfa: 188)

Belge 62

62  BOA, . DH, 699-48940

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

516

*



517

*

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

518

*



519

*

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

520

6363

Selanik Vilayetinde stihdam Olunan Tefti  Memurlarõnõn Yerine Alõnacak 
Zabtiye Askerlerine Dair 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 63 ! Sayfa: 192)

Belge 63

63  BOA, D, 2006-19



521

Sayfa 2

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

522

6464

Meclis-i Fõrka-i Zabtiye Reisli ine Hasan Pa a!nõn ve Beyo lu 
Mutasarrõß õ õna Mehmed Pa a!nõn Tayini 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 64 ! Sayfa: 195)

Belge 64

64  BOA, . DH, 707-49525



523

*

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

524

6565

Üsküdar ve Beyo lu Mutasarrõß õklarõ Muavinlerinin Meclis-i Fõrka 
Azalõ õna Tayinleri Hakkõnda 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 65 !  Sayfa: 197)

Belge 65

65  BOA, . DH, 728-50763



525

*

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

526

*



527

6666

Meclis-i Fõrka-i Zabtiye Azalõ õ Hakkõnda 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 66 ! Sayfa: 200)

Belge 66

66  BOA, . DH, 733-60109

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

528

*



529

6767

Hapishane-i Umumi Müdürü Hakkõ Bey ve Meclis-i Fõrka Azasõ Alaybeyi 
Agah Efendi!nin Becayi leri 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 67 ! Sayfa: 202 )

Belge 67

67  BOA, . DH, 747-61052

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

530

*



531

6868

Meclis-i Fõrka-i Zabtiye Ba katibi Re ad ile Mustafa Zeki Efendilere 
Rütbe Verilmesi (Belgenin Transkripsiyonu: No: 68 ! Sayfa: 204)

Belge 68

*

68  BOA, . DH, 777-63201

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

532

6969

Vefat Eden Hapishane-i Umumi Müdürü Ali Bey!in Zevcesi Emine 
Hanõm!a Maa  Tahsisi Hakkõnda 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 69 ! Sayfa: 206)

Belge 69

69  BOA, . D, 44-2375



533

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye

*



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

534

7070

Hapishane-i Umumi Dairesinin Bazõ Mahallerinin Tamiri Hakkõnda 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 70 ! Sayfa: 209)

Belge 70

70  BOA, . D, 47-2558



535

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye

*



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

536

7171

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyenin Tertip ve Kurulu u Hakkõnda 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 71 ! Sayfa: 213)

Belge 71

71  BOA, . DH, 789-64140



537

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye

*



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

538

*



539

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye

*



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

540

*



541

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye

7272

Mirliva Danyalis Pa a ile Miralay Derigaliski!nin Meclis-i Fõrka-i 
Zabtiye Azalõ õna Tayinleri 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 72 ! Sayfa: 221)

Belge 72

72  BOA, Y. A. RES, 4-45



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

542

7373

Fõrka-i Zabtiye Meclisi Azalõ õna Miralay Agah Bey!in Tayini 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 73 ! Sayfa: 222)

Belge 73

73  BOA, . DH, 791-64269



543

Meclis-i Fõrka-i Zabtiyye

*



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

544

7474

Miralay Derigaliski!nin Meclis-i Fõrka-i Zabtiye Azalõ õ Hakkõnda 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 74 ! Sayfa: 225)

Belge 74

74  BOA, . DH, 794-64462



545

7575

Bab-õ Zabtiyede n a Edilen Hastahane ve Hapishaneye Tayini 
Yapõlan Tabip Cerrah ve Eczacõlarõn Maa larõnõn Ödenmesi                    

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 75 ! Sayfa: 226)

Belge 75

75  BOA, A. MKT. NZD, 382-84

Habshâneler dâresi



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

546

7676

Zaptiye Hapishane Kalemi kinci Katibi Zahir ve Muhasebe Kalemi 
Ketebesinden Kamil ve Mustafa Efendilerin Emeklilik Ücretleri Hakkõnda 

Tezkere (Belgenin Transkripsiyonu: No: 76 ! Sayfa: 227)

Belge 76

76  BOA, MVL, 883-82



547

Habshâneler dâresi

7777

Hapishanelerden Tahliye Olanlara Dair Zaptiye Mü irinin Tezkeresi 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 77 ! Sayfa: 228)

Belge 77

77  BOA, MVL, 883-22



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

548

7878

Bab-õ Zabtiye Hapishaneleri Ba katibi evki Efendi ile Mustafa 
Efendi!nin Emeklilikleri 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 78 ! Sayfa: 229)

Belge 78

78  BOA, . DH, 584-40671



549

Habshâneler dâresi

*



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

550

7979

Zaptiye Hapishaneleri Ba katibi evki Efendi ile Sergardiyan Mustafa 
Efendi!nin Emekliye Sevkedilmesi 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 79 ! Sayfa: 232)

Belge 79

79  BOA, A. MKT. MHM, 429-49



551

Habshâneler dâresi

8080

Zaptiye Hapishanelerindeki Polis Odalarõ ve Nöbet Ko u larõ ile Ahõrõn 
Tamir Edilerek Masraß arõnõn Hazineden Ödenmesi 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 80 ! Sayfa: 233)

Belge 80

80  BOA, A. MKT. MHM, 432-61



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

552

8181

Hapishane Katibi Zahir Efendi!nin Emekli Maa õ 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 81 ! Sayfa: 234)

Belge 81

81  BOA, . DH, 591-41107



553

Habshâneler dâresi

*



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

554

8282

Bab-õ Zabtiye Hapishanelerinin Tamiratõ 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 82 ! Sayfa: 237)

Belge 82

82  BOA, . DH, 596-41556



555

Habshâneler dâresi

*



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

556

8383

Zaptiye Hapishanesinde Bulunan Suçlulara Dair 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 83 ! Sayfa: 240)

Belge 83

83  BOA, . DH, 602-41979



557

Habshâneler dâresi

*



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

558

8484

Hapishaneler Müdürlü üne Dair 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 84 ! Sayfa: 243)

Belge 84

84  BOA, . DH, 624-43411



559

8585

Hapishane-i Umumide Bulunan Suçlulardan Bazõlarõnõn Affõ 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 85 ! Sayfa: 244)

Belge 85

85  BOA, . DH, 626-43517

Habshâneler dâresi



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

560

*

*



561

8686

Sultanahmed Meydanõ!ndaki Hapishane Binalarõnõn Masraß arõ 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 86 ! Sayfa: 248)

Belge 86

86  BOA, . DH, 627-43626

Habshâneler dâresi



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

562

8787

Hapishane-i Umumide Cezasõnõn Üçte kisini Tamamlayan Otuz Yedi 
Ki inin Affõ (Belgenin Transkripsiyonu: No: 87 ! Sayfa: 250)

Belge 87

87  BOA, . DA, 10-304



563

*

*

Habshâneler dâresi



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

564

8888

Hapishane-i Umumide Tutuklu Bazõ Suçlularõn Tahliye Sebepleri 
Hakkõnda (Belgenin Transkripsiyonu: No: 88 ! Sayfa: 253)

Belge 88

88  BOA, . DH, 659-45872



565

*

Habshâneler dâresi



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

566

8989

Umumi Hapishanede Tutuklu Bulunan 94 Suçlunun Ramazan Bayramõ 
Hürmetine Affõ (Belgenin Transkripsiyonu: No: 89 ! Sayfa: 255)

Belge 89

89  BOA, A. MKT. MHM, 443-13



567

9090

Hapishane-i Umumide Tevkif Bulunan Sarraf Kostaki!nin Lefko a!ya 
Gönderilmesi Hakkõnda 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 90 ! Sayfa: 256)

Belge 90

90  BOA, A. MKT. MHM, 476-27

Habshâneler dâresi



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

568

9191

Büyük Cami Avlusunda Bulunan Bir Çocu un Hapishane-i Umumide 
Açõlan Mektebe Konulmasõ 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 91 ! Sayfa: 257)

Belge 91

91  BOA, ZB, 6-26



569

9292

Fukara Çocuklarõn Umumi Hapishanede Tahsis Edilen Daireye 
Konulmasõ ve Masraß arõnõn Kar õlanmasõ 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 92 ! Sayfa: 259)

Belge 92

92  BOA, . D, 30-1434

Habshâneler dâresi



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

570

*



571

9393

Hapishane-i Umumi Parmaklõklarõyla Bazõ Binalarõn Tamiri Hakkõnda 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 93 ! Sayfa: 262)

Belge 93

93  BOA, . D, 34-1662

Habshâneler dâresi



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

572

*



573

9494

Hapishane-i Umumi Müdürlü ü  
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 94 ! Sayfa: 265)

Belge 94

*

94  BOA, . DH, 767-62526

Habshâneler dâresi



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

574

9595

Asakir-i Zaptiye Efradõndan Küçük Suç leyenlerin Tutuklanmasõ çin 
Hapishane-i Umumide Bir Ko u  n asõ Hakkõnda 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 95 ! Sayfa: 267)

Belge 95

95  BOA, . D, 42-2221



575

*

Habshâneler dâresi



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

576

9696

Hapishane-i Umumide Bulunan Suçlulardan Yetmi  Neferin Tahliyesi 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 96 ! Sayfa: 269)

Belge 96

96  BOA, . DH, 783-63682



577

9797

Katip Remzi Efendi!nin Hapsi Hakkõnda 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 97 ! Sayfa: 271)

Belge 97

97  BOA, . DH, 789-64092

Habshâneler dâresi



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

578

9898

Bab-õ Zabtiye ve Hapishane-i Umumide Vefat Edenlerin Yõkanma ve 
Kefenlenme Masraß arõnõn Ödenmesi Hakkõnda 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 98 ! Sayfa: 272)

Belge 98

98  BOA, . D, 47-2609



579

*

Habshâneler dâresi



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

580

9999

Hapishane-i Umumi Müdürü Süleyman Bey ile Adana Alaybeyi Hüseyin 
Bey!in Becayi leri (Belgenin Transkripsiyonu: No: 99 ! Sayfa: 275)

Belge 99

*

99  BOA, . DH, 794-64415



581

*

Habshâneler dâresi



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

582

100100

Necib Efendi!nin kinci Sõnõf Tefti  Memurlu uTalebi 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 100 ! Sayfa: 277)

Belge 100

100  BOA, MVL, 481-76



583

*

Teftî  Dâiresi



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

584

*



585

*

Teftî  Dâiresi



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

586

101101

Vefat Etmi  Olan Bab-õ Zabtiye Birinci Sõnõf Tefti  Memuru Mehmed 
Efendi!nin Çocuklarõna Maa  Tahsisi Hakkõnda 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 101 ! Sayfa: 281)

Belge 101

101  BOA, MVL, 532-28



587

102102

Zaptiye Mü iriyetinde stihdam Edilen Tefti  Memurlarõnõn Maa larõyla 
lgili Düzenleme Yapõlmasõ 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 102 ! Sayfa: 283)

Belge 102

102  BOA, A. MKT. MHM, 399-32

Teftî  Dâiresi



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

588

103103

Girit Tefti  Memuriyetinde Bulunan Andon Vartalini!nin Münasip Bir 
Ba ka Görevde stihdamõ 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 103 ! Sayfa 284)

Belge 103

103  BOA, ZB, 4-94



589

*

Teftî  Dâiresi



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

590

*



591

104104

stihdamlarõna Lüzum Görülen Tefti  Memurlarõnõn Maa larõna Dair 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 104 ! Sayfa: 287)

Belge 104

104  BOA, . MMS, 58-2699

Teftî  Dâiresi



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

592

*



593

105105

Ruslarõn Çekildi i Mahallerde Asayi in Muhafazasõ çin Çatalca!ya 
Asakir-i Zabtiye Sevki ve Tefti  Memuru Tayini  

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 105 ! Sayfa: 289)

Belge 105

105  BOA, . D, 42-2218

Teftî  Dâiresi



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

594

*



595

106106

Zaptiye Dairesinde stihdam Olunan Tefti  Memurlarõ çin Oda n asõ ve 
Masraß arõ Hakkõnda 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 106 ! Sayfa: 292)

Belge 106

106  BOA, . D, 42-2217

Teftî  Dâiresi



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

596

*

*



ZAPT YE MÜ R YET  YÖNET M NE BA LI DAR  
B R MLER

Mutasarrõß õklar

Kâimmakâmlõklar

Müdîrlikler

BELGELER
III. BÖLÜM





599

Mutasarrõß õklar

107107

Silivri!nin Bab-õ Zabtiye daresine Katõlmasõ Hakkõnda                 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 107 !  Sayfa: 297)

Belge 107

107  BOA, A. MKT. MHM, 435-93



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

600

108108

Dersaadet Mutasarrõß õ õ Hakkõnda                                               
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 108 ! Sayfa: 298)

Belge 108

108  BOA, . DH, 611-42584



601

*

Mutasarrõß õklar



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

602

*



603

109109

Çatalca Kazasõ Hükümet Kona õnõn Tamiri                                     
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 109 ! Sayfa: 301)

Belge 109

109  BOA, . DH, 614-42791

Mutasarrõß õklar



*



605

Mutasarrõß õklar

110110

Beyo lu Mutasarrõß õ õ Dairesinin Durumu                                  
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 110 ! Sayfa: 304)

Belge 110

110  BOA, . DH, 619-43042



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

606

*

*



607

Mutasarrõß õklar

*



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

608

111111

Beyo lu Mutasarrõß õ õ Dairesinin Kira Bedelinin Ödenmesi Hakkõnda 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 111 ! Sayfa: 309)

Belge 111

111  BOA, . DH, 658-45799



609

Mutasarrõß õklar

112112

Mehmed Pa a!nõn Üsküdar ve Hacõ Hasan Pa a!nõn Beyo lu 
Mutasarrõß õklarõna Tayinleri 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 112 ! Sayfa: 310)

Belge 112

112  BOA, . DH, 681-47429



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

610

113113

Beyo lu ve Üsküdar Mutasarrõß õklarõyla Fatih Zabõtasõnõn Sa lõk lerini 
Yürüten Personelin Sayõsal Yetersizli i ve lerin Aksamamasõ çin 

Gerekli Tedbirlerin Alõnmasõ 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 113 ! Sayfa: 312)

Belge 113

113  BOA, ZB, 9-20



611

Mutasarrõß õklar

114114

Beyo lu Mutasarrõß õ õnda Yabancõ Dil Bilen Bir Muavin stihdamõna 
Dair (Belgenin Transkripsiyonu: No: 114 ! Sayfa: 314)

Belge 114

114  BOA, . DH, 721-50348



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

612

*



613

Mutasarrõß õklar

115115

Üsküdar Mutasarrõß õ õna Dair
 (Belgenin Transkripsiyonu: No: 115 ! Sayfa: 316)

Belge 115

115  BOA, . DH, 740-60525



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

614

116116

Üsküdar Mutasarrõß õ õ Hukuk ve Ceza Mahkemeleri Dairelerinin 
Tamirleri (Belgenin Transkripsiyonu: No: 116 ! Sayfa: 317)

Belge 116

116  BOA, . D, 33-1644



615

Mutasarrõß õklar

*



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

616

117117

Beyo lu Mutasarrõß õ õ Dairesi ve Hapishanesi Masraß arõ Hakkõnda 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 117 ! Sayfa: 320)

Belge 117

117  BOA, . D, 36-1850



617

Mutasarrõß õklar

*



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

618

*



619

Mutasarrõß õklar

118118

Üsküdar Do ancõlar!daki Metruk Kabristanda Amedi Musa!nõn 
DeÞ ne Arama ste i Konusunda Üsküdar Mutasarrõß õ õnõn Görü ünün 
Sorulmasõ Hakkõnda (Belgenin Transkripsiyonu: No:118 ! Sayfa:325)

Belge 118

118  BOA, MF. MKT, 56-67



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

620

119119

Ergiri Mutasarrõß õ õ ve Dersaadet Zaptiye Müdürlü ü                
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 119 ! Sayfa: 326)

Belge 119

119  BOA, . DH, 768-62579



621

Mutasarrõß õklar

120120

Üsküdar Mutasarrõß õ õ daresinde Bulunan Hapishane ve Polis 
Ko u larõnõn Tamiri Hakkõnda 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 120 ! Sayfa: 328)

Belge 120

120  BOA, . D, 42-2243



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

622

*



623

Mutasarrõß õklar

121121

Bahçõvanba õ E lef!i Yaralayanlarõn Hersekli Olmadõklarõndan 
Hükümete ade Edilemeyecekleri Hakkõnda Avusturya Konsoloslu undan 

Beyo lu Mutasarrõß õ õ!na Gönderilen Cevabnamenin Takdimine Dair 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 121 ! Sayfa: 330)

Belge 121

121  BOA, Y. A. HUS, 161-96



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

624

*



625

Mutasarrõß õklar

122122

Beyo lu Mutasarrõß õ õ Tabibi Ali Rõza Bey!e Ni an Verilmesi     
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 122 ! Sayfa: 332)

Belge 122

122  BOA, . DH, 792-64280



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

626

*



627

123123

Kartal Müdürlü ü Merkezinin Gebze!ye Nakledilmesi Konusundaki 
Zabtiye Mü irinin Tezkeresi 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 123 ! Sayfa: 334)

Belge 123

123  BOA, MVL, 881-68

Kâimmakâmlõklar



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

628

*



629

124124

Kartal Kazasõ Kaymakamõ Hüseyin Bey!e Istabl-õ Amire Müdürlü ü 
Rütbesi Verilmesine Dair 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 124 ! Sayfa: 336)

Belge 124

124  BOA, A. MKT. MHM, 437-1

Kâimmakâmlõklar



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

630

125125

Beykoz Kaymakamõ akir Efendi!nin Ka õt Paralarõnõ Hazineye 
Ba õ lamasõnõn Kabul Edildi i 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 125 ! Sayfa: 337)

Belge 125

125  BOA, A. MKT. MHM, 437-14



631

*

Kâimmakâmlõklar



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

632

126126

Galata Kaymakamlõ õna Dair 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 126 ! Sayfa: 339)

Belge 126

126  BOA, . DH, 590-41076



633

*

Kâimmakâmlõklar



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

634

127127

Zaptiye Nezareti dare Meclisine Gönderilen ahõslar Hakkõnda 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 127 ! Sayfa: 341)

Belge 127

127  BOA, ZB, 7-2



635

Kâimmakâmlõklar

128128

ile Kaymakamõ Amil Bey!e Rütbe Verilmesine Dair                    
(Belgenin Transkripsiyonu: No:128 ! Sayfa: 342)

Belge 128

128  BOA, . DH, 749-61197



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

636

*



637

Kâimmakâmlõklar

129129

Küçük Çekmece Kaymakamõ smail Zühdü Efendi!ye Rütbe Verilmesi 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 129 ! Sayfa: 344)

Belge 129

129  BOA, . DH, 782-63601



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

638

*



639

130130

slam ve Hristiyan Ahalinin Terkos Kazasõ Müdürü Selim A a Hakkõnda 
Arzuhali (Belgenin Transkripsiyonu: No: 130 ! Sayfa: 346)

Belge 130

130  BOA, MVL, 536-43

Müdîrlikler



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

640

131131

Terkos Kazasõ Müdürlü ünde Bulunmu  Olan Hacõ Hasan Efendi!nin 
Emeklili inin crasõ (Belgenin Transkripsiyonu: No: 131 ! Sayfa: 347)

Belge 131

131  BOA, MVL, 551-37



641

132132

Terkos Kazasõ Eski Müdürü Hüseyin Efendi!nin Emekliye Ayrõlmasõ 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 132 ! Sayfa: 349) 

Belge 132

132  BOA, MVL, 554-15

Müdîrlikler



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

642

133133

ile Müdür Muavini Yusuf Efendi!nin Emeklili e Sevkedilmesi   
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 133 ! Sayfa: 351)

Belge 133

133  BOA, A. MKT. MHM, 435-85



643

134134

Suyolu Kazasõ Müdürünün Zaptiye dare Meclisi Toplantõsõna Geç 
Katõlaca õnõ Bildirmesi 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 134 ! Sayfa: 352)

Belge 134

134  BOA, ZB, 7-1

Müdîrlikler



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3

644

135135

ile Kazasõ Asakir-i Zabtiyesine Geçici Olarak Asker lave Edilmesi 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 135 ! Sayfa: 353)

Belge 135

135  BOA, . DH, 753-61497



645

*

Müdîrlikler



BELGELERLE TÜRK POL S TAR H -3
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